
Tytuł dokumentu Cele, wymogi, obostrzenia wynikające z dokumentu Uwagi/zalecenia

RW2000232729649 Łasica od źródeł do Kanału Zaborowskiego, z Kanałem Zaborowskim: to naturalna część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Umiarkowany stan ekologiczny determinują 
wskaźniki takie jak: Tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO). Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Przedmiotowa JCWP jest monitorowana. 
Cele środowiskowe określone dla ww. to :
- dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, ustalono derogację dla ww. : przedłużenie terminu osiągnięcia celu do 2027: - ze względu na brak możliwości technicznych do osiągnięcia celu.  W zlewni JCWP występuje presja komunalna i przemysłowa. W programie 
działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować presję komunalną w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. 

Projekt nie będzie kolidować z ustaleniami i celami środowiskowymi, zawartymi w aktualnym Planie Gospodarowania 
Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego:  Kampinoski Park Narodowy: 
1. Zapobieżenie obniżaniu poziomu wód gruntowych przez
a.  budowę i utrzymanie zastawek na ciekach wodnych należących do Parku,
b.  likwidację kanałów odwadniających, 
c. budowę grobli ograniczających spływ wód powierzchniowych. 

Założenia projektu są zgodne z celami środowiskowymi 
Zakres prac przewidziany w koncepcji wpisuje się w założenia planistyczne i umożliwi spełnienie danego celu 

środowiskowego :
Nowa planowana grobla, w rejonie Żurawiowe I, 

Budowa obiektów piętrzących na Kanale Łasica i Kanale Zaborowskim.

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego:  Kampinoski Park Narodowy: 
2. Renaturyzacja głównych cieków Parku. 

Założenia projektu są zgodne z celami środowiskowymi 
Zgodnie z planowaną koncepcją cel środowiskowy zostanie spełniony poprzez zastosowanie narzutów kamiennych lub 

progów poprzecznych, w 6 odcinkach (3 na kanale Łasica, 3 na kanale Zaborowskim)

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego:  Kampinoski Park Narodowy: 
3. Zapobieganie zanieczyszczaniu wód przez rozbudowę systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wsi, wprowadzenie systemu oczyszczania wód opadowych, 

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego:  Kampinoski Park Narodowy: 
4 zabudowa biologiczna rzek, strumieni oraz terenów wokół zbiorników wodnych. 

nie stoi w sprzecznosci z zapisami

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego:  Kampinoski Park Narodowy: 
5. Wykluczenie wprowadzania do układu hydrograficznego Parku wód pościekowych o parametrach: gorszych niż BZT5 >8 mgO2/m3, zawiesiny > 30 mg/, CHZT cr > 70 mg/l, azot ogólny > 10 mg N/l. 

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego:  Kampinoski Park Narodowy: 
6. Ograniczenie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych. 

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego:  Kampinoski Park Narodowy: 
7. Renaturyzacja obszarów małych zlewni hydrologicznych. 

Założenia projektu są zgodne z celami środowiskowymi 
Cel środowiskowy spełniony zgodnie z założeniami koncepcji w związku z renaturyzacją cieków z wykorzystaniem 

naturalnych materiałów (narzuty kamienne lub drewniane progi)

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego:  Kampinoski Park Narodowy: 
8. Zapobieżenie niekontrolowanym działaniom ludzkim zmierzającym do przyspieszenia odpływu wód. 

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego:  Kampinoski Park Narodowy: 
9. Ograniczenie liczby ujęć wody w otulinie Parku. Zaniechanie prowadzenia w otulinie Parku prac powodujących obniżanie poziomu wód w Parku. [Wg proj. planu ochr. także: renaturalizacja systemu hydrologicznego - zahamowanie zmniejszania się zasobów wodnych 
Parku przez spowolnienie odpływu wód i zwiększenie zdolności retencyjnych ekosystemów; renaturyzacja i odtwarzanie terenów podmokłych, przywracanie naturalnego biegu cieków wodnych; wykluczenie w zlewni Parku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 
zapobieżenie obniżaniu zwierciadła wód podziemnych zachodzącemu wskutek eksploatacji wód podziemnych lub powierzchniowych; zapobieżenie zmianie chemizmu i poziomu wód Parku związanej z ewentualną realizacją stopni wodnych na Wiśle poprzez wykluczenie 
budowy stopni piętrzących na Wiśle, mogących mieć oddziaływanie na warunki wodne Parku. Poprawa warunków rozrodu ryb (w szczególności: kleń, kiełb jaź, ukleja, krąp, leszcz i okoń oraz miętus) poprzez tworzenie zróżnicowanych pod względem stopnia zarośnięcia 
oraz pokrycia dna siedlisk w ciekach Parku.]

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony. 
Założenia projektu są zgodne z celami środowiskowymi 

Zgodnie z założeniami koncepcji, cel środowiskowy zostanie spełniony poprzez renaturalizację koryt z zastosowaniem 
progów i bystrzy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (6410) wymaga: zachow. zmiennowilgotnych i wilgotnych warunków siedliskowych, umożliw. jednak przynajmniej okazjonalne 
(niekoniecznie coroczne) koszenie.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, jeśli dotyczy, dynamika zalewów) normalne z punktu widzenia 
odpowiedniego podtypu (zbiorowiska roślinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i reżim hydrolog. cieków, jeżeli sąsiadują z łęgami.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. staroduba łąkowego wymaga: uwilgotnienie terenu (wilgotność podłoża) duże.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. zalotki większej wymaga: naturalna mozaika rośl. wynurzonej i pływającej. 2 lub więcej gat. makrofitów przyjaznych zalotce.Niska antropopresja na strefę brzegową, w tym 
niska presja wędk.  brak intens. gosp. Ryb.  brak odwadniania i wypływu wód zanieczyszcz. brak nowych lub odtwarzanych rowów odwadn. W miejscach wyst. >10 samców./100 m transektu; >10 wylinek/10 m2.

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. czerwończyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne siedliska łąkowego, lokalnie podmokłe i wilgotne, w tym jeśli dotyczy z zarośn. rowami z wyst. szczawi, ale umożliw. 
koszenie łąk.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyjne war. wodne siedliska łąkowego, sprzyjające wyst. krwiściągów.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. bociana czarnego wymaga: zachow. bagiennych i podmokłych olsów, natur. charakteru cieków i drobnych akwenów śródleśnych. 
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. derkacza wymaga: zachow. uwilgotnienia i wyklucz. odwadniania wilg. i podmokłych łąk.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. kropiatki wymaga: zachow. bagiennego char. terenu: bagiennych niskich szuwarów z oczkami wody, turzycowisk.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

RW200024272969 Łasica od Kanału Zaborowskiego do ujścia to naturalna część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym z uwagi na poniżej dobrego stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu 
środowiskowego. Przedmiotowa JCWP nie jest monitorowana. 
Cele środowiskowe określone dla ww. to :
dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, ustalono derogację dla ww. : przedłużenie terminu osiągnięcia celu do 2021 ze względu na brak możliwości technicznych poprawy stanu dysproporcjonalne koszty;
z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie 
mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Projekt nie będzie kolidować z ustaleniami i celami środowiskowymi, zawartymi w aktualnym Planie Gospodarowania 
Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy: Zapobieżenie obniżaniu poziomu wód gruntowych przez budowę i utrzymanie zastawek na ciekach wodnych należących do Parku

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi 

Zakres prac przewidziany w koncepcji wpisuje się w założenia planistyczne i umożliwi spełnienie danego celu 
środowiskowego poprzez budowę bystrzy piętrzących; odbudowę jazu Bieliny z przepławką, zamontowanie progu i 

przepławki w lokalizacji Żurawiowe II

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy: Zapobieżenie obniżaniu poziomu wód gruntowych przez  likwidację kanałów odwadniających, budowę grobli ograniczających spływ wód powierzchniowych
Zakres prac przewidziany w koncepcji wpisuje się w założenia planistyczne i umożliwi spełnienie danego celu 

środowiskowego :
Nowa planowana grobla, w rejonie Żurawiowe I

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy: Renaturyzacja głównych cieków Parku

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi 

Zgodnie z planowaną koncepcją cel środowiskowy zostanie spełniony poprzez zastosowanie narzutów kamiennych lub 
progów poprzecznych, w 6 odcinkach (3 na kanale Łasica, 3 na kanale Zaborowskim)

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy: Zapobieganie zanieczyszczaniu wód przez rozbudowę systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wsi, wprowadzenie systemu oczyszczania wód 
opadowych

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy: Zabudowa biologiczna rzek, strumieni oraz terenów wokół zbiorników wodnych nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy: Wykluczenie wprowadzania do układu hydrograficznego Parku wód pościekowych o parametrach: gorszych niż BZT5 >8 mgO2/m3, zawiesiny > 30 mg/, CHZT cr > 70 mg/l, azot ogólny > 10 mg N/l.
nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy: Ograniczenie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych. Renaturyzacja obszarów małych zlewni 
hydrologicznych. 

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy: Zapobieżenie niekontrolowanym działaniom ludzkim zmierzającym do przyspieszenia odpływu wód. nie dotyczy
Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy: Ograniczenie liczby ujęć wody w otulinie Parku. nie dotyczy
Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Zaniechanie prowadzenia w otulinie Parku prac powodujących obniżanie poziomu wód w Parku. nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony: renaturalizacja systemu hydrologicznego - zahamowanie zmniejszania się zasobów wodnych Parku przez spowolnienie odpływu wód i zwiększenie zdolności retencyjnych 
ekosystemów

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi 

Cel środowiskowy osiągnięty poprzez budowle hydrotechniczne typu bystrza i progi piętrzące

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony: renaturyzacja i odtwarzanie terenów podmokłych

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi 

Cel spełniony przez zastosowanie budowli hydrotechnicznych, które spowodują wylewanie wody na tereny przyległe 

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony: przywracanie naturalnego biegu cieków wodnych

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi 

Zgodnie z założeniami koncepcji, cel środowiskowy zostanie spełniony poprzez wykorzystanie narzutów kamiennych 
usypywanych na jednej stronie brzegów naprzemiennie, w celu wywołania naturalnej meandryzacji koryta

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony: wykluczenie w zlewni Parku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy
Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony: zapobieżenie obniżaniu zwierciadła wód podziemnych zachodzącemu wskutek eksploatacji wód podziemnych lub powierzchniowych nie dotyczy
Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony: zapobieżenie zmianie chemizmu i poziomu wód Parku związanej z ewentualną realizacją stopni wodnych na Wiśle poprzez wykluczenie budowy stopni piętrzących na Wiśle, 
mogących mieć oddziaływanie na warunki wodne Parku. 

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony:  Poprawa warunków rozrodu ryb (w szczególności: kleń, kiełb jaź, ukleja, krąp, leszcz i okoń oraz miętus) poprzez tworzenie zróżnicowanych pod względem stopnia 
zarośnięcia oraz pokrycia dna siedlisk w ciekach Parku.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Analiza zgodności z obowiązującymi przepisami. Projekt nie może naruszać zapisów nw aktów

aPGW -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły

RW200024272969 Łasica od Kanału 
Zaborowskiego do ujścia;

RW2000232729649 Łasica od źródeł do Kanału 
Zaborowskiego, z Kanałem Zaborowskim;

Załącznik nr 9



Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony. 
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi 

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (6410) wymaga: zachow. zmiennowilgotnych i wilgotnych warunków siedliskowych, umożliw. jednak przynajmniej okazjonalne 
(niekoniecznie coroczne) koszenie.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, jeśli dotyczy, dynamika zalewów) normalne z punktu widzenia 
odpowiedniego podtypu (zbiorowiska roślinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i reżim hydrolog. cieków, jeżeli sąsiadują z łęgami.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. staroduba łąkowego wymaga: uwilgotnienie terenu (wilgotność podłoża) duże.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. zalotki większej wymaga: naturalna mozaika rośl. wynurzonej i pływającej. 2 lub więcej gat. makrofitów przyjaznych zalotce.Niska antropopresja na strefę brzegową, w tym 
niska presja wędk.  brak intens. gosp. Ryb.  brak odwadniania i wypływu wód zanieczyszcz. brak nowych lub odtwarzanych rowów odwadn. W miejscach wyst. >10 samców./100 m transektu; >10 wylinek/10 m2.

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. czerwończyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne siedliska łąkowego, lokalnie podmokłe i wilgotne, w tym jeśli dotyczy z zarośn. rowami z wyst. szczawi, ale umożliw. 
koszenie łąk.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyjne war. wodne siedliska łąkowego, sprzyjające wyst. krwiściągów.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. bociana czarnego wymaga: zachow. bagiennych i podmokłych olsów, natur. charakteru cieków i drobnych akwenów śródleśnych. 
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. derkacza wymaga: zachow. uwilgotnienia i wyklucz. odwadniania wilg. i podmokłych łąk.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. kropiatki wymaga: zachow. bagiennego char. terenu: bagiennych niskich szuwarów z oczkami wody, turzycowisk.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

RW200023272966 Dopływ z Łosiej Wólki: to naturalna część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym z uwagi na poniżej dobrego stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.  dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. 
przedmiotowa JCWP nie jest monitorowana. 
Cele środowiskowe określone dla ww. to :
dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, ustalono derogację dla ww. : przedłużenie terminu osiągnięcia celu do 2021 ze względu na brak możliwości technicznych oraz  dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Projekt nie będzie kolidować z ustaleniami i celami środowiskowymi, zawartymi w aktualnym Planie Gospodarowania 
Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy: Zapobieżenie obniżaniu poziomu wód gruntowych przez budowę i utrzymanie zastawek na ciekach wodnych należących do Parku, likwidację kanałów odwadniających, budowę grobli 
ograniczających spływ wód powierzchniowych.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi 

Zakres prac przewidziany w koncepcji wpisuje się w założenia planistyczne i umożliwi spełnienie danego celu 
środowiskowego poprzez budowę bystrzy piętrzących; odbudowę jazu Bieliny z przepławką, zamontowanie progu i 

przepławki w lokalizacji Żurawiowe II; Nowa planowana grobla na kanale Łasica, w rejonie Żurawiowe I

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy: Renaturyzacja głównych cieków Parku. 

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi 

Zgodnie z planowaną koncepcją cel środowiskowy zostanie spełniony poprzez zastosowanie narzutów kamiennych lub 
progów poprzecznych, w 6 odcinkach (3 na kanale Łasica, 3 na kanale Zaborowskim)

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Zapobieganie zanieczyszczaniu wód przez rozbudowę systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wsi, wprowadzenie systemu oczyszczania wód 
opadowych, zabudowa biologiczna rzek, strumieni oraz terenów wokół zbiorników wodnych. 

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Wykluczenie wprowadzania do układu hydrograficznego Parku wód pościekowych o parametrach: gorszych niż BZT5 >8 mgO2/m3, zawiesiny > 30 mg/, CHZT cr > 70 mg/l, azot ogólny > 10 mg N/l
nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:   Ograniczenie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych. nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:   Renaturyzacja obszarów małych zlewni hydrologicznych
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi 
Cel środowiskowy osiągnięty poprzez budowle hydrotechniczne typu bystrza i progi piętrzące

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:   Zapobieżenie niekontrolowanym działaniom ludzkim zmierzającym do przyspieszenia odpływu wód. Ograniczenie liczby ujęć wody w otulinie Parku. nie dotyczy
Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:   Zaniechanie prowadzenia w otulinie Parku prac powodujących obniżanie poziomu wód w Parku. nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony: renaturalizacja systemu hydrologicznego - zahamowanie zmniejszania się zasobów wodnych Parku przez spowolnienie odpływu wód i zwiększenie zdolności retencyjnych 
ekosystemów

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi 

Cel środowiskowy osiągnięty poprzez budowle hydrotechniczne typu bystrza i progi piętrzące

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony: renaturyzacja i odtwarzanie terenów podmokłych

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi 

Cel spełniony przez zastosowanie budowli hydrotechnicznych, które spowodują wylewanie wody na tereny przyległe 

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony:  przywracanie naturalnego biegu cieków wodnych

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi 

Zgodnie z założeniami koncepcji, cel środowiskowy zostanie spełniony poprzez wykorzystanie narzutów kamiennych lub 
innych konstrukcji (drewnianych) kierunkujących naprzemiennie nurt, w celu wywołania naturalnej meandryzacji koryta

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony:  wykluczenie w zlewni Parku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; zapobieżenie obniżaniu zwierciadła wód podziemnych zachodzącemu wskutek eksploatacji wód 
podziemnych lub powierzchniowych

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony:  zapobieżenie zmianie chemizmu i poziomu wód Parku związanej z ewentualną realizacją stopni wodnych na Wiśle poprzez wykluczenie budowy stopni piętrzących na Wiśle, 
mogących mieć oddziaływanie na warunki wodne Parku

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Kampinoski Park Narodowy:  Projekt planu ochrony:  Poprawa warunków rozrodu ryb (w szczególności: kleń, kiełb jaź, ukleja, krąp, leszcz i okoń oraz miętus) poprzez tworzenie zróżnicowanych pod względem stopnia 
zarośnięcia oraz pokrycia dna siedlisk w ciekach Parku.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony. 
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (6410) wymaga: zachow. zmiennowilgotnych i wilgotnych warunków siedliskowych, umożliw. jednak przynajmniej okazjonalne 
(niekoniecznie coroczne) koszenie.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, jeśli dotyczy, dynamika zalewów) normalne z punktu widzenia 
odpowiedniego podtypu (zbiorowiska roślinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i reżim hydrolog. cieków, jeżeli sąsiadują z łęgami.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. staroduba łąkowego wymaga: uwilgotnienie terenu (wilgotność podłoża) duże.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. zalotki większej wymaga: naturalna mozaika rośl. wynurzonej i pływającej. 2 lub więcej gat. makrofitów przyjaznych zalotce.Niska antropopresja na strefę brzegową, w tym 
niska presja wędk.  brak intens. gosp. Ryb.  brak odwadniania i wypływu wód zanieczyszcz. brak nowych lub odtwarzanych rowów odwadn. W miejscach wyst. >10 samców./100 m transektu; >10 wylinek/10 m2.

nie dotyczy

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. czerwończyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne siedliska łąkowego, lokalnie podmokłe i wilgotne, w tym jeśli dotyczy z zarośn. rowami z wyst. szczawi, ale umożliw. 
koszenie łąk.

Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 
środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyjne war. wodne siedliska łąkowego, sprzyjające wyst. krwiściągów.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. bociana czarnego wymaga: zachow. bagiennych i podmokłych olsów, natur. charakteru cieków i drobnych akwenów śródleśnych. 
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. derkacza wymaga: zachow. uwilgotnienia i wyklucz. odwadniania wilg. i podmokłych łąk.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego: Puszcza Kampinoska PLC140001: Właściwy stan ochr. kropiatki wymaga: zachow. bagiennego char. terenu: bagiennych niskich szuwarów z oczkami wody, turzycowisk.
Założenia projektu, zwiększenie uwilgotnienia siedlisk  oraz naturalizacja koryt cieków  są zgodne z celami 

środowiskowymi oraz  przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych

JCWPd PLGW200064 JCWPd PLGW200064 - charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, dla której nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.
Projekt nie będzie kolidować z ustaleniami i celami środowiskowymi, zawartymi w aktualnym Planie Gospodarowania 

Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania

RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego: to naturalna część wód , monitorowana, zagrożona ryzykiem nieosiagnięcia celu

Cele środowiskowe określone dla RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego: dobry stan ekologiczny,
Cele środowiskowe określone dla RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  stan chemiczny, dla złagodzonych wskaźników benzo(a)piren(w), poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry
Cele środowiskowe określone dla RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego: Wskaźnik, którego cel środowiskowy może być odroczony w czasie: fosforany, OWO; MMI, 
Cele środowiskowe określone dla RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego: Wskaźnik o złagodzonym celu środowiskowym: benzo(a)piren(w),

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp: RWHM_03.01: RW2000152729639__RWHM_03.01__OC__23372, Kategoria działań: Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków,  Grupa działań: Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesów 
hydromorfologicznych w korycie w zakresie spełnienia celów środowiskowych obszarów przyrodniczych, Nazwa działania: Realizacja działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego charakteru koryta, Opis działania: Rozpoznanie 
zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie 
modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla 
obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Kampinoski Park Narodowy), Typ działania: nietechniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania: 3 _ponadzlewniowy/ ponadobszarowy, Jednostka odpowiedzialna za realizację wskazanie 
szczegółowe: Kampinoski PN

działanie planistyczne - należy kontrolować w przebiegu użytkowania

RW200023272966 Dopływ z Łosiej Wólki

Projekt nie będzie kolidować z  celami środowiskowymi lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania



Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp: RWHM_03.01: RW2000152729639__RWHM_03.01__OC__05234, Kategoria działań: Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków,  Grupa działań: Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesów 
hydromorfologicznych w korycie w zakresie spełnienia celów środowiskowych obszarów przyrodniczych, Nazwa działania: Realizacja działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego charakteru koryta, Opis działania:Rozpoznanie 
zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie 
modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla 
obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska), Typ działania: nietechniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania: 3 _ponadzlewniowy/ ponadobszarowy, Jednostka odpowiedzialna za 
realizację wskazanie szczegółowe: Kampinoski PN

działanie planistyczne - należy kontrolować w przebiegu użytkowania

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp: RWP_01.00: RW2000152729639__RWP_01.00__FC__03518, Kategoria działań: Gospodarka ściekowa,  Grupa działań: Gospodarka ściekowa w aglomeracjach, Nazwa działania: Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, Opis działania:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Izabelin B; Sieraków; Izabelin C; Laski; Hornówek; Truskaw, Typ działania: techniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania: 1 _ skala lokalna, Jednostka 
odpowiedzialna za realizację wskazanie szczegółowe: gmina Izabelin

nie dotyczy

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp: RWP_01.00: RW2000152729639__RWP_01.00__FC__03519, Kategoria działań: Gospodarka ściekowa,  Grupa działań: Gospodarka ściekowa w aglomeracjach, Nazwa działania: Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, Opis działania:  Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Izabelin w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków (ID oczyszczalni: PLMZ0650), Typ działania: techniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania: 1 _ skala 
lokalna, Jednostka odpowiedzialna za realizację wskazanie szczegółowe: gmina Izabelin (wiodąca w aglomeracji)

nie dotyczy

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp: RWP_01.00: RW2000152729639__RWP_01.00__FC__03520, Kategoria działań: Gospodarka ściekowa,  Grupa działań: Gospodarka ściekowa w aglomeracjach, Nazwa działania: Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, Opis działania:  Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stare Babice w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków (ID oczyszczalni: PLMZ0510), Typ działania: techniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania 
działania: 1 _ skala lokalna, Jednostka odpowiedzialna za realizację wskazanie szczegółowe: gmina Stare Babice (wiodąca w aglomeracji)

nie dotyczy

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp:  RWC_02.01; RW2000152729639__RWC_02.01__OC__00007, Kategoria działań: Poprawa warunków dla obszarów chronionych,  Grupa działań: Działania wynikające z planów ochrony/planów zadań ochronnych 
ustanowionych dla obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, Nazwa działania: Realizacja działań wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych dla 
obszarów chronionych, Opis działania: Budowa zastawek - działanie mające na celu ograniczenie odpływu wód z rezerwatu przez przepusty. (rez. Łosiowe Błota), Typ działania: techniczne/nietechniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania: 2 _ zlewnia 
/obszar, Jednostka odpowiedzialna za realizację wskazanie szczegółowe: Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie

działanie planistyczne - należy kontrolować w przebiegu użytkowania

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp:  RWC_02.02;  RW2000152729639__RWC_02.02__OC__03778, Kategoria działań: Poprawa warunków dla obszarów chronionych,  Grupa działań:Działania naprawcze dla obszarów chronionych, Nazwa działania: Realizacja 
działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie dopływu zanieczyszczeń, Opis działania:  Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie do ustanawianych PZO/PO działań mających na celu redukcję dopływu zanieczyszczeń. Zalecane w 
sytuacji stwierdzenia ryzyka presji zrzutów oraz znaczącej presji na elementy fizykochemiczne dla realizacji celów środowiskowych obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków w zakresie kryterium: dopływ zanieczyszczeń (zgodnie z celami 
środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska), Typ działania: nietechniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania: 3 _ponadzlewniowy/ ponadobszarowy, Jednostka 
odpowiedzialna za realizację wskazanie szczegółowe: Kampinoski PN

działanie planistyczne - należy kontrolować w przebiegu użytkowania

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp:  RWC_02.02;  RW2000152729639__RWC_02.02__OC__04366, Kategoria działań: Poprawa warunków dla obszarów chronionych,  Grupa działań:Działania naprawcze dla obszarów chronionych, Nazwa działania: Realizacja 
działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie dopływu zanieczyszczeń, Opis działania: Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie do ustanawianych PZO/PO działań mających na celu redukcję dopływu zanieczyszczeń. Zalecane w 
sytuacji stwierdzenia ryzyka presji zrzutów oraz znaczącej presji na elementy fizykochemiczne dla realizacji celów środowiskowych obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków w zakresie kryterium: dopływ zanieczyszczeń (zgodnie z celami 
środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Kampinoski Park Narodowy), Typ działania: nietechniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania: 3 _ponadzlewniowy/ ponadobszarowy, Jednostka odpowiedzialna za 
realizację wskazanie szczegółowe: Kampinoski PN

działanie planistyczne - należy kontrolować w przebiegu użytkowania

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp:  RWC_02.02;  RW2000152729639__RWC_02.02__OC__21031, Kategoria działań: Poprawa warunków dla obszarów chronionych,  Grupa działań:Działania naprawcze dla obszarów chronionych, Nazwa działania: Realizacja 
działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie dopływu zanieczyszczeń, Opis działania:  Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie do ustanawianych PZO/PO działań mających na celu redukcję dopływu zanieczyszczeń. Zalecane w 
sytuacji stwierdzenia ryzyka presji zrzutów oraz znaczącej presji na elementy fizykochemiczne dla realizacji celów środowiskowych obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków w zakresie kryterium: dopływ zanieczyszczeń (zgodnie z celami 
środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska), Typ działania: nietechniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania: 3 _ponadzlewniowy/ ponadobszarowy, Jednostka 
odpowiedzialna za realizację wskazanie szczegółowe: Kampinoski PN

działanie planistyczne - należy kontrolować w przebiegu użytkowania

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp:  RWHM_01.03; RW2000152729639__RWHM_01.03__HM__00402, Kategoria działań: Zapewnienie ciągłości biologicznej i morfologicznej rzek i potoków,  Grupa działań:Udrażnianie przegród poprzecznych i dostosowanie ich 
do wymagań budowli proekologicznych z uwzględnieniem spełnienia celów środowiskowych , Nazwa działania: Realizacja działań naprawczych dla obszarów chronionych zależnych od hydromorfologii (wg celów środowiskowych: wymogów rzek włosienicznikowych, 
wylewy Q50), Opis działania:  Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań ograniczających negatywny wpływ obiektów piętrzących na cele środowiskowe wynikające z wymagań dla obszarów chronionych w zakresie dobrego 
stanu hydromorfologii (wg celów środowiskowych: wymogów rzek włosienicznikowych, wylewy Q50). (Obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska), Typ działania: nietechniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania:3 _ponadzlewniowy/ ponadobszarowy, 
Jednostka odpowiedzialna za realizację wskazanie szczegółowe: Kampinoski PN

działanie planistyczne - należy kontrolować w przebiegu użytkowania

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp:  RWP_02.01 Kategoria działań: Ograniczenie zanieczyszczeń rozproszonych z rolnictwa,  Grupa działań: Działania kontrolne, Nazwa działania: Kontrole dotyczące stosowania programu działań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przez podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność, Opis działania:  Działania kontrolne przestrzegania przez rolników rozporządzenia z dnia 12 lutego 
2020 r w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zgodnie z art. 108 pr. w., tj.: 1) stosowania programu działań, 2) spełnienia 
obowiązku posiadania planu nawożenia azotem, 3) stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem, Typ działania: nietechniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania:3 _ponadzlewniowy/ ponadobszarowy, Jednostka odpowiedzialna za 
realizację wskazanie szczegółowe:WIOŚ w Warszawie

nie dotyczy

Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Ochrona całości przyrody w granicach parku.
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: zachowanie naturalnych procesów i struktur hydrologicznych, w tym obszarów 
bagiennych
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Renaturalizacja systemu hydrologicznego – zahamowanie zmniejszania się 
zasobów wodnych Parku przez spowolnienie odpływu wód i zwiększenie zdolności retencyjnych ekosystemów
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Zapewnienie warunków wodnych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania 
ekosystemów wodnych i lądowych zależnych od wód. ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed antropopresją i zanieczyszczeniami
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Zapobieganie obniżaniu poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, 
zanikaniu zbiorników wodnych, eutrofizacji, postępującemu przesuszaniu terenu Parku
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Renaturalizacja stosunków wodnych
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Rezygnacja z wykaszania roślinności w wybranych rowach i ciekach lub ich 
fragmentach oraz na terenach przyległych

Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: W przypadku dopuszczenia zrzutu wód pościekowych z oczyszczalni ścieków do 
układu hydrograficznego Parku zachowanie parametrów: BZT5 (mgO2/m3) 8 i poniżej, zawiesiny (mg/l) 30 i poniżej, ChZTcr (mg/l) 70 i poniżej,  azot ogólny (mg N/l) 10 i poniżej, fosfor ogólny (mg P/l) 0,25 i poniżej

Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Ograniczenie poboru wód podziemnych
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Ochrona powierzchni chłonnych dla wód opadowych, tworzenie i utrzymanie 
rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej

Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Ochrona oczek wodnych, cieków i ich różnorodności biologicznej

Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych:Wykluczenie budowy stopni piętrzących na Wiśle, które mogą negatywnie 
wpływać na warunki wodne Parku

Cele środowiskowe określone dla Puszcza Kampinoska: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony - siedl. przyr.: 6410, 91E0; gatunki: Leucorrhinia pectoralis, Lycaena dispar, 
Phengaris teleius, Angelica palustris, Ciconia nigra r, Crex crex r, Porzana porzana r [patrz tabela wymagań wodnych właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000]

Ocena osiągnięcia celu (wodno)środowiskowego:CZĘŚCIOWO OSIĄGNIĘTY
 Osiągnięcie celu wodnośrodowiskowego jest uzależnione od przebudowy istniejących urządzeń piętrzących na sieci 

kanałów melioracyjnych i ich renaturyzacji. W ostatnich dwóch latach niskie sumy opadów i przedłuzające się niżówki 
(wysychanie) głównych cieków parku spowodowały pogorszenie stanu siedlisk bagiennych.

 RW200016272969 Łasica od Kanału Zaborowskiego do ujścia:  to naturalna część wód , niemonitorowana, zagrożona ryzykiem nieosiagnięcia celu

Cele środowiskowe określone dla RW200016272969 Łasica od Kanału Zaborowskiego do ujścia:  dobry stan ekologiczny,dobry stan chemiczny

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp:RWHM_03.01; RW200016272969__RWHM_03.01__OC__06318, Kategoria działań: Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków,  Grupa działań: Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesów 
hydromorfologicznych w korycie w zakresie spełnienia celów środowiskowych obszarów przyrodniczych, Nazwa działania: Realizacja działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego charakteru koryta, Opis działania:  Rozpoznanie 
zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie 
modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla 
obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Kampinoski Park Narodowy), Typ działania:nietechniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania: 3 _ponadzlewniowy/ ponadobszarowy, Jednostka odpowiedzialna za realizację wskazanie 
szczegółowe: Kampinoski PN

działanie planistyczne - należy kontrolować w przebiegu użytkowania

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwp: RWHM_01.03 RW200016272969__RWHM_01.03__HM__00419, Kategoria działań: Zapewnienie ciągłości biologicznej i morfologicznej rzek i potoków,  Grupa działań: Udrażnianie przegród poprzecznych i dostosowanie ich do 
wymagań budowli proekologicznych z uwzględnieniem spełnienia celów środowiskowych , Nazwa działania: Realizacja działań naprawczych dla obszarów chronionych zależnych od hydromorfologii (wg celów środowiskowych: wymogów rzek włosienicznikowych, wylewy 
Q50), Opis działania: Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań ograniczających negatywny wpływ obiektów piętrzących na cele środowiskowe wynikające z wymagań dla obszarów chronionych w zakresie dobrego stanu 
hydromorfologii (wg celów środowiskowych: wymogów rzek włosienicznikowych, wylewy Q50). (Obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska), Typ działania:nietechniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania: 3 _ponadzlewniowy/ ponadobszarowy, 
Jednostka odpowiedzialna za realizację wskazanie szczegółowe: Kampinoski PN

działanie planistyczne - należy kontrolować w przebiegu użytkowania

Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Ochrona całości przyrody w granicach parku.
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: zachowanie naturalnych procesów i struktur hydrologicznych, w tym obszarów 
bagiennych
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Renaturalizacja systemu hydrologicznego – zahamowanie zmniejszania się 
zasobów wodnych Parku przez spowolnienie odpływu wód i zwiększenie zdolności retencyjnych ekosystemów
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Zapewnienie warunków wodnych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania 
ekosystemów wodnych i lądowych zależnych od wód. ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed antropopresją i zanieczyszczeniami

RW2000152729639 Łasica do Kanału 
Zaborowskiego

RW200016272969 Łasica od Kanału 
Zaborowskiego do ujścia

 Ocena osiągnięcia celu (wodno)środowiskowego: CZĘŚCIOWO OSIĄGNIĘTY
Osiągnięcie celu wodnośrodowiskowego jest uzależnione od przebudowy istniejących urządzeń piętrzących na sieci 

kanałów melioracyjnych i ich renaturyzacji. W ostatnich dwóch latach niskie sumy opadów i przedłuzające się niżówki 
(wysychanie) głównych cieków parku spowodowały pogorszenie stanu siedlisk bagiennych.

 Ocena osiągnięcia celu (wodno)środowiskowego: CZĘŚCIOWO OSIĄGNIĘTY
Osiągnięcie celu wodnośrodowiskowego jest uzależnione od przebudowy istniejących urządzeń piętrzących na sieci 

kanałów melioracyjnych i ich renaturyzacji. W ostatnich dwóch latach niskie sumy opadów i przedłuzające się niżówki 
(wysychanie) głównych cieków parku spowodowały pogorszenie stanu siedlisk bagiennych.

IIaPGW [projekt dokumentu w trakcie 
konsultacji]: 

Projekt nie będzie kolidować z  celami środowiskowymi lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania



Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Zapobieganie obniżaniu poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, 
zanikaniu zbiorników wodnych, eutrofizacji, postępującemu przesuszaniu terenu Parku
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Renaturalizacja stosunków wodnych
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Rezygnacja z wykaszania roślinności w wybranych rowach i ciekach lub ich 
fragmentach oraz na terenach przyległych

Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: W przypadku dopuszczenia zrzutu wód pościekowych z oczyszczalni ścieków do 
układu hydrograficznego Parku zachowanie parametrów: BZT5 (mgO2/m3) 8 i poniżej, zawiesiny (mg/l) 30 i poniżej, ChZTcr (mg/l) 70 i poniżej,  azot ogólny (mg N/l) 10 i poniżej, fosfor ogólny (mg P/l) 0,25 i poniżej

Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Ograniczenie poboru wód podziemnych
Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Ochrona powierzchni chłonnych dla wód opadowych, tworzenie i utrzymanie 
rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej

Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych: Ochrona oczek wodnych, cieków i ich różnorodności biologicznej

Cele środowiskowe określone dla Kampinoski Park Narodowy: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:   Minimalizacja lub ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych:Wykluczenie budowy stopni piętrzących na Wiśle, które mogą negatywnie 
wpływać na warunki wodne Parku

Cele środowiskowe określone dla Puszcza Kampinoska: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego:  Utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony - siedl. przyr.: 6410, 91E0; gatunki: Leucorrhinia pectoralis, Lycaena dispar, 
Phengaris teleius, Angelica palustris, Ciconia nigra r, Crex crex r, Porzana porzana r [patrz tabela wymagań wodnych właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000]

Ocena osiągnięcia celu (wodno)środowiskowego:CZĘŚCIOWO OSIĄGNIĘTY
 Osiągnięcie celu wodnośrodowiskowego jest uzależnione od przebudowy istniejących urządzeń piętrzących na sieci 

kanałów melioracyjnych i ich renaturyzacji. W ostatnich dwóch latach niskie sumy opadów i przedłuzające się niżówki 
(wysychanie) głównych cieków parku spowodowały pogorszenie stanu siedlisk bagiennych.

JCWPd PLGW200064: Ocena stanu chemicznego jcwpd: słaby, Ocena stanu ilościowego jcwpd: dobry, Ogólna ocena stanu jcwpd: słaby
JCWPd PLGW200064: Przyczyna stanu słabego jcwpd: Przekroczenie wartości progowej dobrego stanu chemicznego wód poziemnych następujących wskaźników: Na, TOC, Mn, NH4, Fe, PEW, B, Cl, temp, Benzo(a)piren
JCWPd PLGW200064: Odnotowane przekroczenia wartości progowej dobrego stanu chemicznego w przypadku temp, TOC i Mn w punktach 1702 i 1703 (kompleks 1) mają przyczynę geogeniczną i nie wpływają na stan chemiczny całej jednostki. Zasięg zanieczyszczenia 
oszacowano na 68,12% całej JCWPd.
JCWPd PLGW200064: niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan ilościowy
JCWPd PLGW200064: zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan chemiczny
Cel środowiskowy: JCWPd PLGW200064: zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan chemiczny: dobry stan chemiczny; dobry stan ilościowy
Cel środowiskowy: JCWPd PLGW200064: derogacja z art. 4.4., wskaźniki determinujące odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW:  Na, TOC, Mn, NH4, Fe, PEW, B, Cl, temp, Benzo(a)piren, Uzasadnienie odstępstwa z art. 4 ust. 4 RDW: brak izolacji warstw wodonośnych od 
powierzchni terenu, wysoka podatność na zanieczyszczenie

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwpd: GW200064GWC25; GW200064_GWC25_0191, Kategoria działań: INNE, Grupa działań: POZOSTAŁE, Nazwa działania: reambulacja dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia 
obszarów ochronnych głównego zbiornika wód podziemnych, Opis działania: reambulacja dokumentacji hydrogeologicznej: "Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach 
czwartorzędowych GZWP 222 - Dolina Środkowej Wisły”, działanie nietechniczne, działanie podstawowe, Zasięg oddziaływania działania: 2 _ skala regionalna, Jednostka odpowiedzialna za realizację wskazanie szczegółowe: PSH

nie dotyczy

Kody działań IIaPGW w zestawie danej jcwpd: GW200064GWPA30, GW200064_GWPA30_0336, Kategoria działań: GOSPODARKA KOMUNALNA,Grupa działań: NAUKOWO-BADAWCZA, Nazwa działania: rozpoznanie występowania nowych zanieczyszczeń w wodach 
podziemnych, Opis działania: przeprowadzenie badań w zakresie identyfikacji nowych zanieczyszczeń w wodach podziemnych w rejonach intensywnej presji urbanizacyjnej, rolniczej i przemysłowej (farmaceutyki, związki PFAS, hormony, używki, środki higieny osobistej), 
działanie nietechniczne, działanie uzupełniające, Zasięg oddziaływania działania: 2 _ skala regionalna, Jednostka odpowiedzialna za realizację wskazanie szczegółowe: PSH (Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art.349) 

nie dotyczy

zachowanie ciągłości morfologicznej płynących 
wód powierzchniowych 

§ 7. 1. Ustala się zróżnicowane wymagania potrzeb zachowania ciągłości morfologicznej płynących wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne jednolite części wód, niezbędne do zapewnienia składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie 
odpowiadającym dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu, w zależności od rodzaju
cieku. Cieki szczególnie istotne oraz cieki istotne dla regionu wodnego Środkowej Wisły określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. Piętrzenie i retencjonowanie wód na ciekach szczególnie istotnych nie może pogarszać i uwzględnia potrzebę poprawy ciągłości morfologicznej.
3. Piętrzenie i retencjonowanie wód na ciekach istotnych nie może pogarszać ciągłości morfologicznej.
4. Piętrzenie i retencjonowanie wód na pozostałych ciekach nie może pogarszać ciągłości morfologicznej.
5. Ustala się reprezentatywne gatunki ryb, których wymagania spełniają wymagania pozostałych gatunków ryb, występujących w danym cieku lub jego odcinku, warunkujące skuteczność urządzeń udrażniających:
1)dla cieków szczególnie istotnych oraz cieków istotnych, reprezentatywne gatunki ryb określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
2)dla pozostałych cieków oraz dla pozostałych odcinków - certę lub węgorza.

akt obowiązujący do 22.12.2021
Projekt nie narusza ustaleń rozporządzenia

reprezentatywne gatunki ryb: certa lub wegorz

przepływ nienaruszalny

§ 9. Wielkość przepływu nienaruszalnego, stanowiącego ograniczenie wielkości zasobów dyspozycyjnych i reprezentującego minimalne wymagania środowiskowe JCWP w zakresie ilości wód, nie może być mniejsza od największej z wartości:
1)dla rzek w obszarach chronionych Natura 2000, rezerwatach przyrody, parkach narodowych lub parkach krajobrazowych - wielkości określonej w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub planie zadań ochronnych ustanowionych dla tej formy ochrony przyrody 
zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) dla pozostałych - wielkości ustalonej jako iloczyn współczynnika "k", zależnego od typu hydrologicznego cieku oraz powierzchni jego zlewni w przekroju zamierzonego korzystania z wód, i wielkości średniego rocznego niskiego przepływu (SNQ) w tym przekroju JCWP:
a)zestawienie wartości współczynnika "k" dla profilu zamykającego JCWP określa załącznik nr 7 do rozporządzenia,
b)wartości współczynnika "k" dla tego samego cieku pomiędzy przekrojami, o których mowa w załączniku nr 7, przyjmuje się na podstawie interpolacji liniowej proporcjonalnie do powierzchni zlewni.

akt obowiązujący do 22.12.2021
Projekt nie narusza ustaleń rozporządzenia

wartość wspólczynnika K wynosi 1

priorytety w korzystaniu z wód

§ 10. Ustala się następujące priorytety w korzystaniu z wód w kolejności od najwyższego:
1)zachowanie przepływu nienaruszalnego;
2)zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe;
3)produkcja artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych;
4)potrzeby innych działów gospodarki.

akt obowiązujący do 22.12.2021
Projekt nie narusza ustaleń rozporządzenia

§ 13. Korzystanie z wód oraz regulacja lub zabudowa urządzeniami wodnymi wód powierzchniowych nie może stwarzać nowego albo zwiększać istniejącego zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w planie, o którym mowa w § 2, jak również 
zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla obszarów chronionych, z zastrzeżeniem § 14.

akt obowiązujący do 22.12.2021
Projekt nie narusza ustaleń rozporządzenia

§ 20.1. Dopuszcza się korzystanie z wód za pomocą budowli piętrzących na ciekach pod warunkiem:
1)wyposażenia ich w urządzenia umożliwiające migrację reprezentatywnych gatunków ryb, o których mowa w § 7 ust. 5;
2)wyposażenia ich w zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed spływającymi rybami.
2. Dopuszcza się wykonywanie nowych budowli piętrzących na ciekach oraz przebudowę, modernizację lub zmianę funkcji istniejących budowli piętrzących pod warunkiem zachowania możliwości osiągnięcia celów środowiskowych, ustalonych w Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły, o którym mowa w § 2.
3. Dopuszcza się jednak korzystanie z wód za pomocą budowli piętrzących niespełniających wymagań, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:
1)budowla piętrząca wyposażona jest w stały przelew o maksymalnej wysokości 0,3 m, liczonej od rzędnej przelewu do poziomu wody dolnej w niecce wypadowej w warunkach średniego rocznego przepływu niskiego (SNQ) oraz o kształcie i szerokości zapewniających 
koncentrację przepływu wody, gwarantującego uzyskanie przy wymienionym przepływie na przelewie głębokości wody nie mniejszej niż trzykrotna wysokość dorosłego osobnika reprezentatywnego gatunku ryb;
2)istniejąca i piętrząca okresowo budowla zlokalizowana jest poza ciekami szczególnie istotnymi i istotnymi, a jej konstrukcja oraz zastrzeżony w instrukcji gospodarowania wodą okres i czas piętrzenia nie ogranicza potrzeb migracji reprezentatywnych gatunków ryb.
4. Zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania hydrauliczne i ekologiczne wynikające z potrzeb gatunku reprezentatywnego dla danego cieku lub jego odcinka.

akt obowiązujący do 22.12.2021
Projekt nie narusza ustaleń rozporządzenia

§ 21. 1. Korzystanie z płynących wód powierzchniowych nie może powodować w przekroju poboru i poniżej tego miejsca redukcji przepływu poniżej wielkości, o której mowa w § 9.
2. Przy ustalaniu w pozwoleniach wodnoprawnych wymagań wynikających z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego wprowadza się obowiązek określenia oprócz wartości przepływu nienaruszalnego również sposobu monitorowania jego realizacji poprzez 
określenie wysokości warstwy przelewowej na klapie jazu lub poprzez dokonanie odczytu dolnej łaty wodowskazowej.

akt obowiązujący do 22.12.2021
Projekt nie narusza ustaleń rozporządzenia

U0 Pozostawienie procesom naturalnym

Kod: U0; Działanie: Pozostawienie procesom naturalnym; Opis: Całkowite, konsekwentne i planowe zaniechanie ingerencji w ciek; pozostawienie naturalnym procesom hydromorfologicznym ("utrzymanie bierne"); Zastosowanie: Cieki w obszarach chronionych w 
miejscach przeznaczonych do kształtowania przez naturalne procesy. Cieki wśród nieużytków, terenów leśnych lub gruntów o zarzuconym użytkowaniu. Cieki referencyjne do obserwacji naturalnych procesów. Naturalne procesy hydromoroflogiczne będą zwykle 
prowadzić do renaturyzacji cieku, ale  szybkość tego procesu zalezy od potencjału cieku - najwyższa zwykle w ciekach o większej energii, z zadrzewionymi brzegami (ze względu na rolę rumoszu drzewnego); Wytyczne: Nie wymaga; Możliwy wpływ na zagospodarowanie 
zlewni: Wymaga zaprzestania użytkowania terenu bezpośrednio na brzegach cieku (o ile jest użytkowany). Może prowadzić do unaturalnienia także warunków wodnych w sąsiedztwie cieku, podtopień i rozwoju mokradeł - co jest generalnie pozytywne z punktu widzenia 
retencji w zlewni, ale może być problemem na gruntach bezposrednio sąsiadujących; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Na małych ciekach, w przypadku zastosowania na odcinkach poniżej odbioru wody z systemów melioracyjnych, może utrudniać ten odbiór. Na  
większych ciekach (>10m) wpływ zaniedbywalny. Zwykle pozytywny wpływ na jakośc wody, ichtiofaunę. Wyklucza się z wykorzystaniem rzeki jako drogi wodnej; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Wskutek wzrostu szorstkości koryta możliwe podwyzszenie ryzka na 
terenie bezpośrednio przyległym do cieku, jednak zmniejszenie ryzyka poniżej; Uwarunkowania lokalizacji: Podstawowy sposób podejścia do cieków w granicach parków narodowych, rezewatów przyrody, wśród lasów, bagien i in. terenów seminaturalnych, a także wśród 
gruntów rolnych których użytkowanie zostało porzucone; chyba że szczególne potrzeby konkretnego cieku wymagaja bardziej aktywnych środków renaturyzacji; Rozwiązania alternatywne: U2, U3, U4, U5, U9, U10, U11, U13; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga 
własności pasa odpowiedniej szerokości wzdłuż brzegu cieku, lub umowy z posiadaczem takiego gruntu, lub przychylnosci sąsiada (zwykle możliwe i zasadne np. na ciekach wśród Lasów Państwowych); Szczególne potrzeby monitoringu: -

Rozporządzenie Nr 5/2015 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Środkowej Wisły

JCWPd PLGW200064

Korzystanie z wód 

dla wyznaczonych JCWP określono szereg działan renaturyzacyjnych, m.in.. Pozostawienie procesom naturalnym, 
odnawianie starorzeczy, renaturyzacja mokradeł, likwidacja i  udraznianie przegród poprzecznych, 

Przedsięwzięcie wpisuje się w przedmiotowe zalecenia, wprowadzając szereg działań naturyzacyjnych

Projekt nie będzie kolidować z  celami środowiskowymi lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania



U1 Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja 
wykaszania roślin z brzegów śródlądowych wód 

powierzchniowych

Kod: U1; Działanie: Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja wykaszania roślin z brzegów śródlądowych wód powierzchniowych; Opis: Pozostawienie roślinności wzdłuż brzegów cieku do spontanicznego rozwoju lub aktywne lecz ograniczone kształtowanie roślinności 
brzegów rzek (wykaszanie naprzemienne, ograniczenie częstotliwości do pojedynczego wykaszania letniego); Zastosowanie: Tworzenie i optymalizacja funkcjonowania strefy buforowej cieku, dla ograniczenia spływu biogenów i substancji zamulających oraz dla 
różnorodności biologicznej. Ważne szczególnie przy ciekach, także drobnych, w zlewniach intensywnie użytkowanych rolniczo. Ograniczenie odpływu w sezonie wegetacyjnym, przyczyniające się do zmniejszenia skutków suszy.Ograniczenie zakresu potrzeb odmulania 
cieku, wykaszania lub usuwania roślinności z cieku na odcinku objętym działaniem i na odcinkach poniżej.Utrzymanie płatów  nieużytkowanej roślinności jako ostoi różnorodności biologicznej.Ograniczenie odpływu w sezonie wegetacyjnym, przyczyniające się do 
zmniejszenia skutków suszy.Ograniczenie zakresu potrzeb odmulania cieku, wykaszania lub usuwania roślinności z cieku na odcinku objętym działaniem i na odcinkach poniżej.Ograniczenie rozwoju inwazyjnych gatunków obcych.W przypadku inwazyjnych gatunków 
obcych koszenie ukierunkowane na ich eliminację. W przypadku pozostawienia niekoszonej roślinności zazwyczaj nastąpi rozwój ziołorośli, potem niekiedy rozwój roślinności krzewiastej i drzewiastej; w przypadku aktywnego kształtowania zwykle nastąpi utrzymanie 
ziołorośli; Wytyczne: Katalog Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac Utrzymaniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Niewielki, ale wymaga rezygnacji z zagospodarowania rolniczego dochodzącego do samych brzegów cieku. 
Ograniczenie wykaszania na małych ciekach może utrudniać odprowadzenie wody z letnich opadów nawalnych, wymagając odpowiedniego dostosowania upraw w sąsiedztwie cieku. Na  większych ciekach (>10m) wpływ zaniedbywalny. Modyfikacje wykaszania, przy 
prawidłowym zaplanowaniu i wykonaniu, nie muszą ograniczać możliwości gospodarki w zlewni; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Na małych ciekach, w przypadku zaniechania wykaszania tylko na odcinkach poniżej odbioru wody z systemów melioracyjnych może 
utrudniać ten odbiór. Dla ograniczenia tego efektu, optymalne jest stosowanie także nad rowami melioracyjnymi. Na  większych ciekach (>10m) wpływ zaniedbywalny. Poprawia jakość wody w cieku. Na drogach wodnych zaniechanie wykaszania brzegów nie przeszkadza 
w funkcjonowaniu żeglugi, za wyjątkiem  miejsc, gdzie jest niezbędne dla widoczności znaków nawigacyjnych; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: W przypadku zaniechania wykaszania, niewielkie podwyższenie ryzyka przy letnich opadach nawalnych powyżej odcinka 
objętego działaniem, jednak zmniejszenie ryzyka poniżej. Na  większych ciekach (>10m) wpływ zaniedbywalny. Modyfkacje wykaszania mają zwykle zaniedbywalny wpływ; Uwarunkowania lokalizacji: Optymalne jest ograniczenie wykaszania w całych systemach cieków i 
rowów, szczególnie w górnych częściach zlewni. Konsekwentnie pozostawiona powinna być roślinność mokradeł przyrzecznych oraz brzegi na teenach, gdxzie użytkowanie rolnicze w dolinie zanikło, brzegi większych cieków (>10m szer.). Gdy nie można zaniechać 
wykaszania, stosować prośrodowiskowe modyfikacje. Zachować ostrożność w przypadku wdrożenia na odcinkach małych cieków, poniżej obszarów krytycznych dla ryzyka powodziowego (zabudowa, infrastruktura). Działanie może budzić sprzeciwy właścicieli 
sąsiadujacych gruntów, niezależnie od ewentualnego obiektywnego wpływu na ich interesy;Rozwiązania alternatywne: U0; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności pasa odpowiedniej szerokości wzdłuż brzegu cieku, lub umowy z posiadaczem takiego gruntu. 
W przypadku braku takiego pasa, celowy jest wykup gruntu; Szczególne potrzeby monitoringu: -

U2 Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja 
wykaszania roślin z dna śródlądowych wód 

powierzchniowych

Kod: U2; Działanie: Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja wykaszania roślin z dna śródlądowych wód powierzchniowych; Opis: Pozostawienie roślinności wodnej w cieku do spontanicznego rozwoju. Ewentualnie ograniczone wykaszanie krętą linią, z naprzemiennym 
pozostawieniem płatów roślinności; z pozostawieniem roślinności reofilnej; ograniczenie częstotliwości wykaszania; Zastosowanie: Przywrócenie naturalnych procesów hydromorfologicznych, obejmujących wpływ roślinności. Utrzymanie roślinności wodnej jako 
elementu różnorodności biologicznej i siedliska innych organizmów. Ewentualnie kształtowanie nurtu i procesów korytowych przez tylko częściowe wykaszanie formujące krętą linię nurtu; Wytyczne: Katalog Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac 
Utrzymaniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Niewielki. Na małych ciekach zaniechanie może utrudniać odprowadzenie wody z letnich opadów nawalnych, wymagając odpowiedniego dostosowania upraw w sąsiedztwie cieku. Na  większych ciekach 
(>10m) wpływ zaniedbywalny. Modyfikacje wykaszania, przy prawidłowym zaplanowaniu i wykonaniu, nie muszą ograniczać możliwości gospodarki w zlewni; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Na małych ciekach, w przypadku zaniechania wykaszania tylko na 
odcinkach poniżej odbioru wody z systemów melioracyjnych, może utrudniać ten odbiór.  Na  większych ciekach (>10m) wpływ zaniedbywalny. Poprawia jakość wody w cieku. Może zwiększać odporność ekosystemu cieku na niżówki i susze. Na drogach wodnych  w 
niektórych sytuacjach, np. w ujściach do jezior,  niewykaszana roślinność może przeszkadzać w żegludze; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Niewielkie podwyższenie ryzyka w sąsiedtzwie cieku przy letnich opadach nawalnych powyżej odcinka objętego 
ograniczeniem; za to zmniejszneie ryzyka poniżej. Na  większych ciekach (>10m) wpływ zaniedbywalny; Uwarunkowania lokalizacji:Może być rozważane dla cieków z intensywniej rozwijającą się roślinnością wodną (działanie nie dotyczy cieków górskich, w których 
roślinność nie występuje). Optymalne jest ograniczenie wykaszania w górnych częściach zlewni, przy terenach nie użytkowanych intensywnie, zwłaszcza powyżej hot-spotów ryzyka powodziowego. Nie powinny byc wykaszane cieki >10m szer., wszystkie cieki zarastające 
tylko rośl. prądolubną, szczególnie włosienicznikową. Wykaszane falistą linią w ciekach z niskim przepływem, tendencjami do zarastania szuwarową roślinnością wodną, uproszczonym korytem, by zainicjować bardziej krętą linię nurtu. Działanie może budzić sprzeciwy 
właścicieli sąsiadujacych gruntów, niezależnie od ewentualnego obiektywnego wpływu na ich interesy; Rozwiązania alternatywne: U0, U3; Uwarunkowania własnościowe: nd; Szczególne potrzeby monitoringu: -

U3 Zaniechanie, modyfikacja lub ograniczenie 
usuwania roślin pływających i korzeniących się w 

dnie śródlądowych wód powierzchniowych,

Kod: U3; Działanie: Zaniechanie, modyfikacja lub ograniczenie usuwania roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych; Opis: Pozostawienie roślinności wodnej w cieku do spontanicznego rozwoju lub tylko jej wykaszanie. Ewentualnie 
usuwanie tylko w miejscach krytycznych; krętą linią, z naprzemiennym pozostawieniem płatów roślinności; z pozostawieniem roślinności reofilnej; ograniczenie częstotliwości usuwania, nienaruszanie osadów dennych; Zastosowanie: Przywrócenie naturalnych procesów 
hydromorfologicznych, obejmujących wpływ roślinności. Utrzymanie roślinności wodnej jako elementu różnorodności biologicznej i siedliska innych organizmów. Ewentualnie kształtowanie nurtu i procesów korytowych przez tylko częściowe usuwanie formujące krętą 
linię nurtu; Wytyczne: Katalog Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac Utrzymaniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Niewielki. Na małych ciekach zaniechanie może utrudniać odprowadzenie wody z letnich opadów nawalnych, 
wymagając odpowiedniego dostosowania upraw. Na  większych ciekach (>10m) wpływ zaniedbywalny. Modyfikacje usuwania, przy prawidłowym zaplanowaniu i wykonaniu, nie muszą ograniczać możliwości gospodarki w zlewni; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Na 
małych ciekach, w przypadku zaniechania usuwania tylko na odcinkach poniżej odbioru wody z systemów melioracyjnych może utrudniać ten odbiór. Na  większych ciekach (>10m) wpływ zaniedbywalny. Modyfikacje usuwania, przy prawidłowym zaplanowaniu i 
wykonaniu, nie muszą ograniczać przepływu. Poprawia jakość wody w cieku, stan ichtiofauny i bentosu. Może zwiększac odporność ekosystemu cieku na niżówki i susze. Na drogach wodnych  w niektórych sytuacjach, np. w ujściach do jezior,  nieusuwana roślinność może 
przeszkadzać w żegludze; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Niewielkie podwyższenie ryzyka przy letnich opadach nawalnych powyżej odcinka objętego zaniechaniem, za to zmniejszneie ryzyka poniżej. Na  większych ciekach (>10m) wpływ zaniedbywalny. 
Modyfikacje usuwania, przy prawidłowym zaplanowaniu i wykonaniu, nie muszą zmieniać ryzyka powodziowego; Uwarunkowania lokalizacji: Może być rozważane dla cieków z intensywniej rozwijającą się roślinnością wodną (działanie nie dotyczy cieków górskich, w 
których roślinność nie występuje). Optymalne jest zaniechanie w górnych częściach zlewni, przy terenach nie użytkowanych intensywnie, zwłaszcza powyżej hot-spotów ryzyka powodziowego; na wszystkich ciekach >10m szer., na ciekach zarastających tylko rośl. 
prądolubną, w szczególności ciekach z rośl. włosienicznikową (siedl. przyr. 3260). Ewentualne usuwanie krętą linią, z oszczędzeniem osadów mineralnych, na ciekach z niskim przepływem, tendencjami do zarastania szuwarową roślinnością wodną, uproszczonym korytem, 
by zainicjować bardziej krętą linię nurtu. Działanie może budzić sprzeciwy właścicieli sąsiadujacych gruntów, niezależnie od ewentualnego obiektywnego wpływu na ich interesy;Rozwiązania alternatywne: U0, U2; Uwarunkowania własnościowe: nd; Szczególne potrzeby 
monitoringu: -

U4 Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja 
usuwania drzew i krzewów porastających dno 

oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych

Kod:U4; Działanie: Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja usuwania drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych; Opis: Pozostawienie do spontanicznego rozwoju roślinności drzewiastej, w tym drzew zamierających i 
martwych (źródeł dostawy rumoszu drzewnego do cieku). Ewentualnie ograniczenie usuwania - pozostawianie części drzew; Zastosowanie: Optymalne funkcjonowanie strefy buforowej rozwiniętej w oparciu o roślinność drzewiastą. Odtworzenie obecności rumoszu 
drzewnego w cieku, jako ważnego elementu hydromorfologicznego. Stabilizacja brzegów przez roślinność drzewiastą. Zacienienie cieku i zapobieganie jego nagrzewaniu się, Zapobieganie nadmiernemu rozwojowi roślinności w cieku. Utrzymanie zadrzewień jako ostoi 
różnorodności biologicznej. Niekiedy aktywne kształtowanie mozaikowych warunków świetlnych w cieku i wzmocnień brzegu przez korzenie drzew (w tym stymulacja krętości nurtu przez rozwój drzew); kształtowanie zadrzewień odcinkowych, grupowych w celu 
zróżnicowania ocienienia cieku. Niekiedy także ścinanie drzew w nurt i poozstawianie w roli naturalnych deflektorów; Wytyczne: Katalog Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac Utrzymaniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: 
Niewielki, choć może nieco utrudniać inne dzialania utrzymaniowe; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Przy prawidłowym zaprojektowaniu gospodarki zadrzewieniami na brzegach, wpływ ich istnienia i rozwoju zwykle korzystny. Potencjalnie zwiększa atrakcyjność 
wędkarską.
Na drogach wodnych zadrzewienie brzegu zwykle nie jest przeszkodą dla żeglugi; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Niewielki, choć na srednich i większych ciekach może nieco zwiększac ryzyko zatorów z rumoszu drzewnego na elementach zatorogennych (mosty, 
przepusty) poniżej. Ryzyko to można opanowac za pomocą rozwiażan tehcnicznych (kotwienie drzew, łapacze rumoszu); Uwarunkowania lokalizacji: Maksymalne oszczędzanie drzew: Cieki w sąsiedztwie nieużytków lub gruntów tylko ekstensywnie zagospodarowanych 
(las, użytki zielone). Cieki z nadmierną dostawą biogenów, z tendencjami do zarastania (w celu zacienienia i ograniczenia rozw. roślinności). Wszystkie sytuacje, gdy korzenie drzew umacniają brzeg cieku. Cieki ubogie w rumosz drzewny, wymagające renaturyzacji w tym 
aspekcie. przynajmniej częściowe pozostawianie i umożliwianie rozwoju zadrzewień: wszystkie inne cieki. Usuwanie niektórych drzew: szczegółne sytyuavje na niektorych rzekach włosienicznikowych, dla stymulowania rozwoju roślinnosci. Ścinanie drzew w nurt i 
pozstawianie: potrzeby zainicjowania unaturalniania się koryta; Rozwiązania alternatywne: U0, D1, D6; Uwarunkowania własnościowe: nd; Szczególne potrzeby monitoringu: -

U5 Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja 
usuwania ze śródlądowych wód 

powierzchniowych przeszkód naturalnych

Kod: U5; Działanie: Zaniechanie, ograniczenie lub modyfikacja usuwania ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych; Opis: Pozostawianie elementów skalnych, kamieni, powalonych drzew i rumoszu drzewnego; w razie konieczności z ewentualnym 
ich modyfikowaniem (punktowe przecięcia, przesuwanie drzew, kotwienie elementów ruchomych). Dzialanie bardzo ważne dla ekologii cieków, ale często zaskakujące dla społeczeństwa, które wbrew wiedzy ekologicznej często wierzy, że wszystkie przeszkody w cieku, a 
już na pewno powalone drzewa, wymagaja niezwłocznego uprzątniecia;  Zastosowanie: Utrzymanie zróżnicowanej struktury koryta lub je wzbogacanie np.. w wyniku stopniowego odtwarzania się obecności martwych drzew. Inicjowanie spontanicznych procesów 
hydromorfologicznych związanych z obecnością takich elementów. Siedliska dla organizmów wodnych; Wytyczne: Katalog Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac Utrzymaniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: W przypadku 
zaniechania niewielki, choć choć niekiedy ryzyko  powstawania zatorów i rozlewania się wody przy brzegach cieków. W przypadku modyfikacji, przy prawidłowym zaprojektowaniu, wpływ zaniedbywalny; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: W przypadku zaniechania 
na małych ciekach niewielki, choć niekiedy ryzyko  powstawania zatorów mogących skutkować trudnościami  odbioru wody z systemów melioracyjnych. Na  większych ciekach (>10m) wpływ zwykle zaniedbywalny. Na drogach wodnych ryzyko uruchomienia rumoszu 
może stwarzać niebezpieczeństwo dla żeglugi, czemu można przeciwdzialać przez kotwienie martwych drzew. Wpływ modyfikacji przy prawidłowym zaprojektowaniu jest zaniedbywalny, Potencjalnie zwiększa atrakcyjność wędkarską; Możliwy wpływ na ryzyko 
powodziowe: Niewielki, choć niekiedy ryzyko  powstawania zatorów mogących skutkować lokalnymi podtopieniami. W przypadku pozostawiania rumoszu drzewnego na większych ciekach, ryzyko jego spływu i zatorów na elementach infrastruktury (przepusty, zawężone 
mosty), możliwe jednak do minimalizacji urządzeniami technicznymi (łapacze rumoszu), lub za pomocą mocowania martwych drzew. Na średnich ciekach niekiedy ryzyko zatorów lodowych. Choć w większości przypadków problemy da się ograniczyć, to niekiedy 
ryzykowne może być zaniechanie usuwania przeszkód na odcinkach w terenie zurbanizowanym lub poniżej, lub na niektórych ciekach,  ktorych przepustowość jest kluczowa dla lokalnej ochrony przeciwpowodziowej.  Niezależnie od rzeczywistego ryzyka, działanie może 
budzić obawy społeczne; Uwarunkowania lokalizacji: Cieki w sąsiedztwie nieużytków lub gruntów tylko ekstensywnie zagospodarowanych (las, użytki zielone), zwłaszcza powyżej hot-spotów ryzyka powodziowego. Cieki ubogie w rumosz drzewny, wymagające 
pozostawiania martwych drzew w celu renaturyzacji w tym aspekcie. Działanie może budzić sprzeciwy właścicieli sąsiadujacych gruntów i zaskoczenie społeczeństwa, niezależnie od ewentualnego obiektywnego wpływu na realne interesy; Rozwiązania alternatywne: U4, 
D6; Uwarunkowania własnościowe: nd; Szczególne potrzeby monitoringu: -

U9 Zaniechanie lub ograniczenie  zasypywania 
wyrw w brzegach śródlądowych wód 

powierzchniowych

Kod: U9; Działanie: Zaniechanie lub ograniczenie  zasypywania wyrw w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych; Opis: Dopuszczenie spontanicznego rozwoju  przynajmniej niektórych powstających wyrw w brzegach (w tym także popowodziowych). W przypadku 
wyrw, których rozwoju nie można zaakceptować, zabudowa z wykorzystaniem naturalnych elementów typowych dla rzeki, np. rumoszu drzewnego lub elementów biologicznych.
Dzialanie bardzo ważne dla ekologii cieków, ale często zaskakujące dla społeczeństwa, które wbrew wiedzy ekologicznej często wierzy, że cieki powinny być utrzymwane  w stałym, niezmiennym kształcie; Zastosowanie: Przynajmniej częściowe przywrócenie procesów 
erozji bocznej i migracji koryta, a w konsekwencji dostawy rumowiska do rzeki i zróżnicowanego morfologicznie koryta. M. in. w ramach wyznaczenia "korytarza swobodnej migracji rzeki". Zachowanie dynamicznie kształtującego się zasobu siedlisk dla gatunków 
korzystających z wyrw (w tym zimorodek, brzegówka). Ewentualnie możliwe jest  kształtowanie urozmaiconego koryta i siedlisk dla organizmów wodnych przy okazji koniecznej likwidacji niektórych wyrw. Akceptacja rozwoju wyrw w ramach szerzej wyznaczonego tzw. 
"korytarza swobodnej migracji rzeki" jest optymalnym rozwiązaniem. Z drugiej strony, dopuszczenie swobodnego rozwoju wyrw ograniczone jest często zagospodarowaniem terenu i powstawaniem zagrożenia dla zabudowy lub infrastruktury. Działanie nie znajdzie więc 
zastosowania na terenach zurbanizowanych i silnie zainwestowanych. Przesłanki ekologiczne przemawiające za dopuszczeniem swobodnej migracji rzeki mogą natomiast przeważać nad interesem ochrony nieużytków, użytków zielonych i lasów; Wytyczne: Katalog 
Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac Utrzymaniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Powoduje zabranie przez rzekę terenu w wyniku rozwoju wyrw, a tym samym utratę zagospodarowania. Skala zwykle nie jest jednak wielka; 
Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Niewielki. Potencjalnie zwiększa atrakcyjność wędkarską.Na drogach wodnych ograniczenie usuwania wyrw zwykle nie jest przeszkodą dla żeglugi, ale odsypy z erodowanego materiału brzegu mogą już taką przeszkodę stanowić; 
Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Zwykle niewielki. Zaniechanie likwidacji wyrw jest jednak  ryzykowne na rzekach obwałowanych, zwłaszcza z wąskim międzywalem, ze względu na zagrożenie dla trwałości i funkcjonalności wałów – celowe jest wówczas umocnienie 
stopy wału, aby zatrzymac w tym miejscvu boczna migrację koryta rzeki; Uwarunkowania lokalizacji: Miejsca sąsiadujące z nieużytkami, lasami, łąkami; gruntami o wartości mniejszej od kosztów likwidacji wyrwy. Działanie może budzić sprzeciwy właścicieli sąsiadujacych 
gruntów, niezależnie od ewentualnego obiektywnego wpływu na ich interesy; Rozwiązania alternatywne: T1; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności lub porozumienia z właścicielem  terenu zagrożonego przez rozwój wyrw. Często celowy jest wykup gruntu. 
Możliwe przewłaszczenie ustawowe pod factum za odszkodowaniem w trybie art. 233 ust. Prawo wodne; Szczególne potrzeby monitoringu: -

U10 Zaniechanie lub ograniczenie usuwania 
namułów i osadów piaszczystych

Kod: U10; Działanie: Zaniechanie lub ograniczenie usuwania namułów i osadów piaszczystych; Opis: Dopuszczenie spontanicznych procesów odkładania osadów. W razie konieczności, odmulanie tylko odcinkowe, odmulanie tylko części przekroju poprzecznego krętą linią 
nurtu; Zastosowanie: Przynajmniej częściowe przywrócenie naturalnych procesów hydromorfologicznych. Ewentualnie usunięcie skutków antropogeniczne wzmożonej dostawy osadów; kształtowanie urozmaiconego koryta przez częściowe usuwanie namułów. 
Odtworzenie piaszczystych łach i odsypów; Wytyczne: Katalog Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac Utrzymaniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: W przypadku zaniechania, na mniejszych ciekach możliwe ryzyko lokalnych, 
punktowych podtopień, wymagających dostosowania sposobów gospodarowania do war. wodnych. Modyfikacje usuwania, przy prawidłowym zaplanowaniu i wykonaniu, nie muszą ograniczać możliwości gospodarki w zlewni; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: W 
przypadku zupełnego zaniechania, możliwe problemy z odbiorem wód z systemów melioracyjnych. Modyfikacje usuwania, przy prawidłowym zaplanowaniu i wykonaniu, nie muszą ograniczać funkcji cieku. Potencjalnie zwiększa atrakcyjność wędkarską. Na drogach 
wodnych odsypy mogą być problemem. Mimo to, ze względu na nich znaczenie przyrodnicze, próbuje się utrzymać je także na rzekach żeglownych (np. Niemen na Litwie); Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: W przypadku zaniechania, na mniejszych ciekach możliwe 
ryzyko lokalnych, punktowych podtopień,  ale równocześnie opóźnienie odpływu wód mogące ograniczać ryzyko powodziowe poniżej. Modyfikacje usuwania, przy prawidłowym zaplanowaniu i wykonaniu, nie muszą wpływać na ryzyko powodziowe. Jednak, ryzykowne 
może być zaniechanie odmulania na odcinkach w terenie zurbanizowanym lub poniżej, lub na niektórych ciekach,  których przepustowość jest kluczowa dla lokalnej ochrony przeciwpowodziowej.  Niezależnie od rzeczywistego ryzyka, działanie może budzić obawy 
społeczne; Uwarunkowania lokalizacji: Wszystkie cieki ze skłonnością do osadzania namułów i piasków (nie dotyczy kamienistych i kamienisto-zwirowych cieków górskich i podgórskich). Zaniechanie lub ograniczenie: Miejsca sąsiadujące z nieużytkami, lasami, łąkami. 
Najlepiej powyżej lokalnych hot-spotów ryzyka powodziowego. Usuwanie tylko krętą, nierownomierną linią: cieki o antropogenicznie uproszczonym korycie, dla zainicjowania renaturyzacji. Działanie może budzić sprzeciwy właścicieli sąsiadujacych gruntów, niezależnie od 
ewentualnego obiektywnego wpływu na ich interesy; Rozwiązania alternatywne: -; Uwarunkowania własnościowe: nd; Szczególne potrzeby monitoringu: -

U12 Korekta niewłaściwie wykonanego 
odmulania - likwidacja brzegowych nasypów 
uformowanych z usuniętych osadów dennych

Kod: U12; Działanie: Korekta niewłaściwie wykonanego odmulania - likwidacja brzegowych nasypów uformowanych z usuniętych osadów dennych; Opis: Całkowite usuwanie, plantowanie wałów nasypów lub tworzenie w nich przerw; Zastosowanie: Korekta 
niewłaściwego wykonania odmulania. Przywracanie  łączności cieku z terasą zalewową; umożliwianie przepływów ponadkorytowych; Wytyczne: Nie wymaga; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Utrzymanie okresowych zalewów doliny, wymagające 
dostosowania sposobów gospodarowania do war. wodnych; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Niewielki; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Utrzymanie okresowych zalewów doliny, zwykle istotnie ograniczające ryzyko powodziowe poniżej; Uwarunkowania 
lokalizacji: Wszędzie gdzie niewłaściwie wykonano odmulanie, deponując wydobyty materiał w formie wałów ograniczających łączność rzeki z równią zalewową; Rozwiązania alternatywne:-; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności gruntu na którym odłożono 
namuły; Szczególne potrzeby monitoringu: -

dla wyznaczonych JCWP określono szereg działan renaturyzacyjnych, m.in.. Pozostawienie procesom naturalnym, 
odnawianie starorzeczy, renaturyzacja mokradeł, likwidacja i  udraznianie przegród poprzecznych, 

Przedsięwzięcie wpisuje się w przedmiotowe zalecenia, wprowadzając szereg działań naturyzacyjnych



U13 Zaniechanie usuwania tam bobrowych

Kod:U13; Działanie: Zaniechanie usuwania tam bobrowych; Opis: Akceptacja tam bobrowych; Zastosowanie: Opóźnianie odpływu, retencja wody, wychwyt biogenów; Wytyczne: Katalog Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac Utrzymaniowych; 
Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Może powodować lokalne podtopienia gruntów; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Może powodować lokalne utrudnienia w odbiorze wody z systemów melioracyjnych; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Może 
powodować lokalne podtopienia gruntów, ale generuje retencję zmniejszającą ryzyko powodziowe poniżej. Sumarycznie zwykle ogranicza ryzyko powodziowe; Uwarunkowania lokalizacji: Zwłaszcza miejsca sąsiadujące z nieużytkami, lasami; cieki w obszarach 
chronionych desygnowanych dla ochrony bobra. Zlewnie wymagające zwiększenia retencji; Rozwiązania alternatywne: -Uwarunkowania własnościowe: nd; Szczególne potrzeby monitoringu: -

D4 Wprowadzanie elementów kluczowych dla 
zróżnicowania siedliskowego w korycie

Kod: D4; Działanie: Wprowadzanie elementów kluczowych dla zróżnicowania siedliskowego w korycie; Opis: Wprowadzanie rumoszu drzewnego (powalone drzewa swobodnie leżące, zakotwione fragmenty martwych drzew). Wprowadzanie elementów skalnych, głazów. 
Elementy wprowadzane powinny być odpowiednie do charakteru rzeki. Tu także: wprowadzanie elementów stanowiących siedliska dla chronionych organizmów; Zastosowanie: Zróżnicowanie morfologii koryta. Siedliska dla cennych gatunków. Zwiększenie szorstkości 
koryta (opóźnianie odpływu); Wytyczne: Katalog Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac Utrzymaniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Niewielki; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Brak; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: 
Zwykle zaniedbywalny. Ew. ryzyko uruchamiania wprowadzonego  rumoszu drzewnego i powst. zatorów możliwe do zminimalizowania. Ewentualne ryzyko powstawania zatorów na wprowadzonych elementach. Jednak, na małych ciekach pewne ryzyko wystąpi na 
odcinkach w terenie silniej zabudowanym. Niezależnie od rzeczywistego ryzyka, dzialanie może budzić obawy spoleczne; Uwarunkowania lokalizacji: Wszystkie cieki o antropogenicznie uproszczonych korytach; Rozwiązania alternatywne: U5; Uwarunkowania 
własnościowe: nd; Szczególne potrzeby monitoringu: -

D6 Wprowadzanie naturalnych deflektorów 

Kod: D6; Działanie: Wprowadzanie naturalnych deflektorów ; Opis: Wprowadzanie pni drzew, głazów, sekwencji głazów, kierujących nurt;  Zastosowanie: Inicjacja erozji bocznej i meandryzacji. Kierowanie przepływu w celu inicjacji procesów korytowych.Zapobieganie 
awulsji głównego nurtu do odnóg powodujących problemy erozyjne, przy generalnym zachowaniu naturalnych mechanizmów hydromorfologicznych; Wytyczne: Katalog Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac Utrzymaniowych; Możliwy wpływ na 
zagospodarowanie zlewni: Niewielki; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Zwykle zaniedbywalny.Jednak na drogach wodnych skutecznie zrealizowane działanie blokowałoby możliwość żeglugi; stąd możliwości wdrożenia tylko w bardzo ograniczonej formie; Możliwy 
wpływ na ryzyko powodziowe: Zwykle zaniedbywalny. Ewentualne ryzyko zatorów na wprowadzonych elementach; Uwarunkowania lokalizacji: Wszystkie cieki o antropogenicznie uproszczonych korytach; Rozwiązania alternatywne: T1, T12; Uwarunkowania 
własnościowe: nd; Szczególne potrzeby monitoringu: -

D7 Modyfikacje zarządzania wodą, w celu 
eliminacji antropogenicznych zniekształceń 

przepływu

Kod: D7; Działanie: Modyfikacje zarządzania wodą, w celu eliminacji antropogenicznych zniekształceń przepływu; Opis: Gospodarowanie wodą na zbiornikach symulujące naturalną zmienność reżimu hydrologicznego (generowanie przepływów ponadkorytowych, 
unikanie nagłych zrzutów wody w okresach niżówkowych, unikanie zrzutów wód krytycznych dla ryb i ptaków) i zapewnianie przepływów środowiskowych. Utrzymywanie ciągłości ekologicznej rzek przez utrzymywanie otwartych jazów, wrót itp. przegród; Zastosowanie: 
Przywrócenie drożności cieków dla organizmów wodnych. Odtworzenie hydromorfologicznej roli przepływów wysokich i niskich. Ochrona gatunków korzystających z niskich stanów wód. Urządzenia nie pełniące obecnie istotnych funkcji, a ważne do utrzymania np. ze 
względów kulturowych. W przypadku urządzeń o istotnej funkcji, działanie wymaga kompromisu z tą funkcją, który może być warunkiem utrzymania korzystania z wód w obliczu wymogu osiągnięcia celów środowiskowych; Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód 
Powierzchniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Zwykle możliwy kompromis z aktualnym zagospodarowaniem, choć może być potrzebne dostosowanie zagospod. do okresowych zalewów; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Mogą wystąpić 
ograniczenia, szczególnie dotyczące poborów i piętrzenia wody. Zwykle jednak możliwy kompromis. Na drogach wodnych brak możliwości sztucznego podniesienia przepływu (a może to zagrazać np. ptakom gnieżdżącym się na odsypach) uniemożliwia żeglugę w okresie 
niżówek; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Przy prawidłowej realizacji wpływ zaniedbywalny lub ograniczenie ryzyka; Uwarunkowania lokalizacji: Cieki o przepływie kształtowanym przez urządzenia sterowalne, jazy na ciekach (także nie piętrzące) stanowiące w 
stanie zamkniętym barierę dla ryb; Rozwiązania alternatywne: -; Uwarunkowania własnościowe: Może wymagać uzgodnień z właścicielami urządzeń wodnych ; Szczególne potrzeby monitoringu: -

T1 Inicjacja erozji bocznej koryta 

Kod: T1; Działanie: Inicjacja erozji bocznej koryta; Opis: Prace ziemne inicjujące erozję boczną i meandryzację, z założeniem że dalsza kontynuacja procesu będzie zachodziła samorzutnie; Zastosowanie: Inicjacja spontanicznego odtwarzania się zróżnicowanego koryta, a 
docelowo ewentualnie naturalnej meandryzacji. Często w powiązaniu z  równoczesnym odpowiednim kierowaniem nurtu za pomocą deflektorów z materaiłów naturalnych (D6), budowli kierujących nurt (T12); Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód 
Powierzchniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Utrata możliwości użytkowania terenu zajmowanego przez rzekę; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Zwykle niewielki.Jednak na drogach wodnych skutecznie zrealizowane działanie blokowałoby 
możliwość żeglugi; stąd możliwości wdrożenia tylko w bardzo ograniczonej formie; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Przy prawidłowej realizacji niewielki; Uwarunkowania lokalizacji: Odcinki przy nieużytkach, lasach, łąkach; terenach możliwych do wykupu. Unikać 
sąsiedztwa zabudowy i infrastruktury; Rozwiązania alternatywne: T9, T2; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności lub porozumienia z właścicielem  terenu potencjalnie objętego migracją koryta. Często celowy jest wykup gruntu. Możliwe przewłaszczenie 
ustawowe pod factum za odszkodowaniem w trybie art. 233 ust. Prawo wod; Szczególne potrzeby monitoringu: -

T2 Kształtowanie nowego lub odtwarzanie 
dawnego koryta o postaci optymalnej 

ekologicznie

Kod: T2; Działanie: Kształtowanie nowego lub odtwarzanie dawnego koryta o postaci optymalnej ekologicznie; Opis: Utworzenie nowego koryta lub odtwarzanie koryta historycznego, zwykle meandrowego lub roztokowego i  zróżnicowanego strukturalnie. Ponowne 
włączanie odciętych meandrów i menadrujących odcinków w bieg rzeki. Tworzenie i odtwarzanie alternatywnych koryt przepływu wielkich wód. Tworzenie krętego, naturopodobnego koryta wód niskich w obrębie sztucznego szerokiego koryta. Tu także: odtwarzanie  
wielonurtowości, odtwarzanie wysp; Zastosowanie: Utworzenie zróżnicowanego morfologicznie koryta. Inicjacja procesów dalszego jego rozwoju.
Odtwarzanie wielonurtowości. Odtwarzanie warunków dla przepływu korytotwórczego rzek roztokowych. Odtwarzanie dawnych, obecnie niefunkcjonujących koryt. Obejścia niemożliwych do likwidacji urządzeń wodnych (por. likwidacja przegród poprzecznych T16); 
Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Zwykle niewielki; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Zwykle niewielki.
Jednak, na drogach wodnych z żeglugą da się pogodzić tylko ewentualne odtwarzanie bocznych koryt; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Zwykle ograniczenie lokalnego ryzyka powodziowego; Uwarunkowania lokalizacji: Odpowiednie warunki terenowe, zwykle 
pozostałości dawnych koryt, niekiedy odzwierciedlone wciąż we własności gruntów; Rozwiązania alternatywne: T1, T3, T9; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności lub porozumienia z właścicielem  terenu. Często celowy jest wykup gruntu; Szczególne potrzeby 
monitoringu: -

T3 Obniżanie fragmentów terenu przyrzecznego

Kod: T3; Działanie: Obniżanie fragmentów terenu przyrzecznego; Opis: Odtworzenie szerokości przekroju poprzecznego koryta na odcinkach sztucznie zawężonych. Obustronne lub naprzemienne obniżanie pasa terenu przy korycie - wykształcenie koryta dwudzielnego 
do prowadzenia wód wysokich. Obniżanie terenu między meandrami w przypadku rzek silnie wciętych; Zastosowanie: Przywracanie warunków dla przepływu pozakorytowego. W przypadku usuwania zawężeń: likwidacja przeszkód w przepływie wód wysokich, 
ograniczenie lokalnego ryzyka powodziowego, poprawa ciągłości ekologicznej i transportu osadów. W przypadku zastosowania na dłuższych odcinkach - optymalizacja warunków przepływu wielkich wód gdy nie można odtworzyć naturalnych warunków przepływu 
ponadkorytowego.Różnicowanie warunków morfologicznych i siedliskowych w strefie równi zalewowej. Poza korytem: przywracanie naturalnych warunków sedymentacji osadów pozakorytowych. Odbudowa form hydromorfologicznych równi zalewowej: basenów 
powodziowych, zagłębień bezodpływowych); Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Wymaga modyfikacji zagospodarowania terenu objętego działaniem; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Zwykle 
niewielki; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Zwykle ograniczenie ryzyka powodziowego, niekiedy znaczące rozwiązanie lokalnych problemów powodziowych; Uwarunkowania lokalizacji: Zawężone, wcięte koryta o uproszczonej morfologii i braku miejsca na 
rozlewanie się wyższych wód. Miejsca lokalnych problemów powodziowych; Rozwiązania alternatywne: T4; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności lub porozumienia z właścicielem  terenu. Często celowy jest wykup gruntu; Szczególne potrzeby monitoringu: -

T4 Odnawianie starorzeczy

Kod: T4; Działanie: Odnawianie starorzeczy; Opis: Przywracanie okresowej łączności starorzeczy z rzeką przy wyższych stanach wód. Wyjątkowo także: czynna ochrona starorzeczy przez usuwanie namułów; Zastosowanie: Umożliwienie okresowej wielonurtowości przy 
przepływie wód wielkich. Odnawianie ekosystemów starorzeczy i umożliwienie ich dynamicznej trwałości. Optymalizacja siedlisk kluczowych dla różnorodności biologicznej. Wyjątkowo: sztuczne zachowanie starorzeczy także gdy potrzebne dla różnorodności biolog., a 
niemożliwe odtworzenie natur. procesów je odnawiających; Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Wymaga modyfikacji zagospodarowania terenu objętego działaniem; Możliwy wpływ na użytkowanie 
cieku: Zwykle niewielki; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Zwykle pewne ograniczenie ryzyka powodziowego poniżej; Uwarunkowania lokalizacji: Starorzecza, zwłaszcza sztucznie odcięte od rzeki ;Rozwiązania alternatywne: -; Uwarunkowania własnościowe: 
Wymaga własności lub porozumienia z właścicielem  terenu. Często celowy jest wykup gruntu; Szczególne potrzeby monitoringu: -

T5 Tworzenie quasi-starorzeczy

Kod: T5; Działanie: Tworzenie quasi-starorzeczy; Opis: Wykonanie zagłębień kształtem zbliżonych do starorzeczy, oczek wodnych, małych zbiorników  wodnych, okresowo wypełnianych wodą lub tworzących mozaikę siedlisk ziemnowodnych, zwykle w systemach 
koralikowych w strefie równi zalewowej ; Zastosowanie: Umożliwienie okresowej wielonurtowości przy przepływie wód wielkich. Optymalizacja siedlisk kluczowych dla różnorodności biologicznej.  przywracanie naturalnych warunków sedymentacji osadów 
pozakorytowych. Odbudowa form hydromorfologicznych równi zalewowej: basenów powodziowych, zagłębień bezodpływowych); Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Wymaga modyfikacji 
zagospodarowania terenu objętego działaniem; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Zwykle niewielki; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Zwykle pewne ograniczenie ryzyka powodziowego poniżej; Uwarunkowania lokalizacji: Miejsca dawnych starorzeczy, 
dawnych koryt. Tereny zalewowe o antropogenicznie uproszczonej strukturze; Rozwiązania alternatywne: T4; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności lub porozumienia z właścicielem  terenu. Często celowy jest wykup gruntu; Szczególne potrzeby 
monitoringu: -

T10 Unaturalnianie profilu brzegu

Kod: T10; Działanie: Unaturalnianie profilu brzegu; Opis: Odtwarzanie naturalnego charakteru brzegu poprzez wykonanie zatok, wysp, cypli, zmniejszenie spadku brzegu. Odtwarzanie zatok zastoiskowych, innych zatoczek itp. Tu także profilowanie brzegu w celu 
umożliwienia dostępu zwierząt i ludzi do cieku; Zastosowanie: Poprawa i urozmaicenie siedlisk dla organizmów wodnych i mokradłowych, w tym roślinności przybrzeżnej (szuwary, gatunki namuliskowe); Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; 
Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Zwykle niewielki; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Zwykle niewielki.Na drogach wodnych działanie nie musi przeszkadzać żegludzie i jest niekiedy wdrażane; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Zwykle niewielki; 
Uwarunkowania lokalizacji: Cieki o sztucznych, stromych, jednostajnych brzegach; Rozwiązania alternatywne: T1; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności lub porozumienia z właścicielem  terenu. Często celowy jest wykup gruntu; Szczególne potrzeby 
monitoringu: -

T11 Odtwarzanie wysokich skarp brzegowych

Kod: T11; Działanie: Odtwarzanie wysokich skarp brzegowych; Opis: Tworzenie odsłoniętych skarp, naśladujących podcięcia erozyjne, wyrwy brzegowe; Zastosowanie: Tworzenie siedlisk dla gatunków ptaków (zimorodek, brzegówka), gdy działanie U9 nie jest efektywne; 
Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Zwykle niewielki; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Zwykle niewielki. Na drogach wodnych działanie nie musi przeszkadzać żegludzie i jest niekiedy wdrażane; 
Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Zwykle niewielki; Uwarunkowania lokalizacji: Zarastające skarpy, które stają się nieprzydatne dla ptaków - w przypadku braku możliwości odtworzenia dynamicznego systemu podcięć erozyjnych i wyrw brzegowych kształtowanych 
przez rzekę; Rozwiązania alternatywne: U9, T1; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności lub porozumienia z właścicielem  terenu; Szczególne potrzeby monitoringu: -

T12 Budowle lub struktury kierujące nurt w celu 
inicjacji renaturyzujących procesów korytowych

Kod: T12; Działanie: Budowle lub struktury kierujące nurt w celu inicjacji renaturyzujących procesów korytowych; Opis: Budowa tam podłużnych i ostróg z materiałów naturalnych. Budowa deflektorów nurtu inicjujących procesy korytowe. Preferowane struktury 
naturopodobne; Zastosowanie: Tylko wyjątkowo! Zwężenie koryta i wytworzenie oraz utrwalenie nowych brzegów na odcinkach rzek, które są nadmiernie antropogenicznie poszerzone. Zapobieganie awulsji nurtu rzek roztokowych do odnóg stwarzających ryzyko, przy 
generalnym zachowaniu wielonurtowości; Wytyczne: Katalog Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac Utrzymaniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Zwykle niewielki; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Zwykle niewielki. Jednak na 
drogach wodnych skutecznie zrealizowane działanie blokowałoby możliwość żeglugi; stąd możliwości wdrożenia tylko w bardzo ograniczonej formie; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Zwykle niewielki; Uwarunkowania lokalizacji: W razie potrzeby ukierunkowania 
nurtu; Rozwiązania alternatywne: D6; Uwarunkowania własnościowe: nd; Szczególne potrzeby monitoringu: -

T14 Usuwanie lub przekopywanie nasypów 
brzegowych lub meandrowych

Kod: T14; Działanie: Usuwanie lub przekopywanie nasypów brzegowych lub meandrowych; Opis: Wykonanie przekopów (kanałów) przez "wały brzegowe"  przykorytowe (w sensie formy terenu) w celu odtwarzania krewas. Por. także działanie U12. Wykonanie 
przekopów (kanałów) przez wały meandrowe w sąsiedztwie starorzeczy;  Zastosowanie: Odcinkowe umożliwienie wlewów wód rzecznych na obniżone fragmenty równi zalewowej przy przepływie brzegowym. Umożliwienie odświeżania starorzeczy; Wytyczne: Podręcznik 
Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Odtworzenie wlewów wód rzecznych na równinę zalewową, sposobów gospodarowania do war. wodnych; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Niewielki.Na drogach wodnych 
działanie nie musi przeszkadzać żegludzie i jest niekiedy wdrażane; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Odtworzenie okresowych zalewów doliny, zwykle istotnie ograniczające ryzyko powodziowe poniżej; Uwarunkowania lokalizacji: Sytuacje braku łączności rzeki z 
równiną zalewową,  powodowanej przez istnienie ciągłych wałów brzegowych; Rozwiązania alternatywne: U12; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności lub porozumienia z właścicielem  terenu; Szczególne potrzeby monitoringu: -

T16 Likwidacja lub udrażnianie przegród 
poprzecznych

Kod: T16; Działanie: Likwidacja lub udrażnianie przegród poprzecznych; Opis: Zależnie od możliwości, w kolejności preferencji: Rozbiórka przegród poprzecznych. Przebudowa przegród poprzecznych na bystrza o zwiększonej szorstkości lub niwelacja niskich przegród za 
pomocą pryzm żwirowo-kamiennych. Budowa obejść naśladujących koryto naturalne. Budowa przepławek lub innych podobnych urządzeń;  Zastosowanie: W miarę możliwości jak najpełniejsze odtworzenie ciągłości biologicznej i hydromorfologicznej, umożliwienie 
swobodnej migracji organizmów wodnych i transportu osadów. Optymalna jest likwidacja przegród, co powinno być stosowane zawsze gdy nie pełnią obecnie ważnych funkcji środowiskowych lub korzystania z wód. Ew. częściowa likwidacja, np. usunięcie klap jazów, 
zablokowanie zabytkowych jazów w położeniu otwartym z zachowaniem samej budowli. Gdy jest to konieczne, udrażnianie przegród jako kompromis z zachowaniem lub częściowym zachowaniem funkcji piętrzenia - możliwie najlepiej dobrane obejścia lub przepławki; 
Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód Powierzchniowych
Katalog Dobrych Praktyk w zakresie Robót Hydrotechnicznych i Prac Utrzymaniowych. Nawrocki (2016 red.) Przepławki dla ryb - projektowanie, wymiary, monitoring. Inne liczne oprac. podręcznikowe dot. przepławek i drożności; Możliwy wpływ na zagospodarowanie 
zlewni: Zaniedbywalny; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: Możliwe ograniczenia funkcji realizowanej przez piętrzenie, zwykle jednak w stopniu akceptowalnym. Na drogach wodnych likwidacja stopni wodnych uniemożliwałaby żeglugę, ale udrożnienie przgród nie 
powinno miec na nią wpływu. Skutkiem działania jest zwykle poprawa ichtiofauny cieku i możliwości rybackiego lub wędkarskiego jej użytkowania; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Zwykle zaniedbywalny. Likwidacja niekiedy może ograniczać lokalne zagrożenia 
stwarzane przez piętrzenie, ale także powodować utratę lokalnych zdolności retencyjnych na piętrzeniu; Uwarunkowania lokalizacji: Wszystkie struktury stanowiące bariery dla migracji organizmów wodnych na ciekach wymagajacych ciągłości ekologcznej (z tytułu 
migracji ryb dwuśrodowiskowych lub z tytułu gatunków chronionych w obsz. chronionych);Rozwiązania alternatywne: -; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności terenu budowy lub umowy z właścicielem. Celowy może być wykp gruntów. Może wymagać 
uzgodnień z właścicielami urządzeń wodnych; Szczególne potrzeby monitoringu: Monitoring skuteczności (przechodzenia ryb przez przepławkę); monitoring ichtiofauny powyżej

Z1 Renaturyzacja mokradeł w zlewni 

Kod: Z1; Działanie: Renaturyzacja mokradeł w zlewni ; Opis: Blokowanie lub likwidowanie rowów odwadniających mokradła, przywracanie naturalnych warunków wodnych mokradeł. Usuwanie nalotów drzew i krzewów w celu przywracania roślinności typowej dla 
mokradeł. Koszenie, wypas i inne kształtowanie roślinności w celu utrzymania roślinności typowej dla mokradeł. Uwaga, dotyczy mokradeł poza brzegami i strefą zalewową cieku. Działania renaturyzujące mokradła związane z samym ciekiem powinny być klasyfikowane w 
grupie U, D oraz T;  Zastosowanie: Poprawa retencji zlewni. Opóźnienie odpływu. Łagodzenie wpływu suszy. Ograniczenie niekorzystnego odpływu z degradujących się mokradeł do wód (np. spływu substancji humusowych z degradujących się torfowisk). Utrzymanie i 
przywrócenie procesu torfotwórczego (zapobieganie zmianom klimatycznym przez pochłanianie CO2 przez torfowiska); Wytyczne: Bogata lit. naukowa i podręcznikowa; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Może wymagać zmiany formy użytkowania 
renaturyzowanych mokradeł; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: nd; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Istotnie ogranicza ryzyko powodziowe poniżej; Uwarunkowania lokalizacji: W miejscach występowania  zdegradowanych mokradeł, w tym wszystkie obszary 
torfowe; Rozwiązania alternatywne: -; Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności lub porozumienia z właścicielem  terenu. Często celowy jest wykup gruntu; Szczególne potrzeby monitoringu: -

Projekt krajowego programu renaturyzacji wód 
powierzchniowych

dla wyznaczonych JCWP określono szereg działan renaturyzacyjnych, m.in.. Pozostawienie procesom naturalnym, 
odnawianie starorzeczy, renaturyzacja mokradeł, likwidacja i  udraznianie przegród poprzecznych, 

Przedsięwzięcie wpisuje się w przedmiotowe zalecenia, wprowadzając szereg działań naturyzacyjnych



Z3 Inne działania poprawiające retencję zlewni

tylko dla: RW2000152729639 Łasica do Kanału Zaborowskiego: Kod: Z3; Działanie: Inne działania poprawiające retencję zlewni;Opis: Wprowadzanie zadrzewień i zalesień. Zmniejszenie uszczelnień powierzchni. Ograniczenie szybkiego odpływu systemami drenarskimi i 
rowami; Zastosowanie: Poprawa retencji zlewni. Opóźnienie odpływu; Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: Może wymagać zmiany form użytkowania terenu (zalesianie, wprow. zadrzewień, zmiana 
gruntów ornych na użytki zielone); Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: nd; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: Istotnie ogranicza ryzyko powodziowe poniżej; Uwarunkowania lokalizacji: Zlewnie ubogie w zadrzewienia i las, z dużym udziałem pow. uszczelnionych; 
Rozwiązania alternatywne:U1, U4, D1, D2;  Uwarunkowania własnościowe: Wymaga własności lub porozumienia z właścicielem  terenu. Często celowy jest wykup gruntu; Szczególne potrzeby monitoringu: -

P2 Weryfikacja drożności barier (funkcjonalności 
przepławki)

tylko dla: RW200016272969 Łasica od Kanału Zaborowskiego do ujścia: Kod: P2; Działanie: Weryfikacja drożności barier (funkcjonalności przepławki); Opis: Obserwacje ichtiologiczne zachowania się ryb; Zastosowanie: W przypadku wątpliwości co do skuteczności 
przepławek dla poszczególnych gatunków ryb; Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: nd; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: nd; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: nd; Uwarunkowania 
lokalizacji: -;Rozwiązania alternatywne: -; Uwarunkowania własnościowe: nd; Szczególne potrzeby monitoringu: -

P4 Pozyskanie gruntów
Kod: P4; Działanie: Pozyskanie gruntów; Opis: Wykup gruntów.Pozyskanie gruntów w trybie art.. 233 ustawy Prawo wodne.[Docelowo także inne tryby, wymaga zmian legislacyjnych); Zastosowanie: Zagwarantowanie miejsca na wdrożenie niezbędnych działań 
renaturyzacyjnych; Wytyczne: Podręcznik Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; Możliwy wpływ na zagospodarowanie zlewni: nd; Możliwy wpływ na użytkowanie cieku: nd; Możliwy wpływ na ryzyko powodziowe: nd; Uwarunkowania lokalizacji: -;Rozwiązania 
alternatywne:-; Uwarunkowania własnościowe: nd; Szczególne potrzeby monitoringu: -

 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
7 stycznia 2021 r. 

w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego 
Parku Narodowego na rok 2021

zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku 
Narodowego na 2021 rok

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną C. W ekosystemach wodnych: 1. Spowalnianie spływu wód
powierzchniowych. 2. Zwiększanie małej retencji.

Projekt nie narusza zapisów rozporzadzenia oraz wpisuje się w sposoby ochrony czynnej ekosystemów

Rozporządzenie Nr 22/2016 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
planu utrzymania wód obejmującego obszar 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie

Plan utrzymania wód

§  1. 1. Ustala się Plan utrzymania wód dla regionów wodnych: Wisły Środkowej, Jarftu, Świeżej, Łyny i Węgorapy oraz Niemna zawierający:
1) wykaz odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Postanowienia rozporządzenia nie mają zastosowania w stosunku do wód znajdujących się w granicach parku narodowego.

Postanowienia rozporządzenia nie mają zastosowania w stosunku do wód znajdujących się w granicach parku 
narodowego.

PZRP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 
października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 
dorzecza Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
Zbiornik wodny "Łasica"

zadanie znajduje się w pobliżu projektu

obiekt znajduje się w pobliżu projektu.
Planowane w koncepcji działania nie kolidują ze wskazanym w dokumentach planistycznych obiektem. Wątpliwość budzi 
zasadność wykonania zbiornika bądź fakt umieszczenia go zarówno w zakresie celów powodziowych jak i retencyjnych.

projekt aktualizacji Planu Zarzadzania Ryzykiem 
Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły  
[projekt dokumentu w trakcie konsultacji]

aktualizacja Planu Zarzadzania Ryzykiem 
Powodziowym 

W_SW_1931 Zbiornik wodny "Łasica" 

zadanie znajduje się w pobliżu projektu

obiekt znajduje się w pobliżu projektu, jednak poniżej obszarów objętych oddzialywaniem przedsięwzięcia. Na dzien 
tworzenia koncpecji brak wiedzy na temat fakycznego planu realizacji przedsięwzięcia.

KPOŚK Aglomeracje w obszarze projektu nie wyznaczono aglomeracji w obszarze projektu nie wyznaczono aglomeracji

Art.  5.  [Obiekt budowlany – zasady projektowania; zasady użytkowania; świadectwo charakterystyki energetycznej; osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej; rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający do 
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej]
1.  Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:
a) nośności i stateczności konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) higieny, zdrowia i środowiska,
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
e) ochrony przed hałasem,
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;
4a) minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych 
w budynku wielorodzinnym;
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

2.  Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i 
sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.
2a.  W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów 
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną z odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiających wytwarzanie energii z takich źródeł, a także technologie mające na celu budowę 
budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.
2b.  W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach 
techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

Obowiązki i uprawnienia inwestora

Art.  18.  [Obowiązki i uprawnienia inwestora]
1.  Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych
- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2.  Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3.  Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru 
inwestorskiego; obowiązek zapewnienia nadzoru 

autorskiego

Art.  19.  [Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego; obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego]
1.  Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych 
wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.
2.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ administracji architektoniczno-budowlanej podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

w przypadku konieczności, zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Obowiązki projektanta; wyłączenia; oświadczenie 
o sporządzeniu projektu

Art.  20.  [Obowiązki projektanta; wyłączenia; oświadczenie o sporządzeniu projektu]
1.  Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
1a)   zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;
1aa)   wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których mowa w pkt 1a, opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym;
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471);
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.    Projektant zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 
specjalności.
3.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

zapis zostanie uwzględniony w projektowaniu

zapis zostanie uwzględniony w projektowaniu

Obiekt budowlany – zasady projektowania; 
zasady użytkowania; świadectwo charakterystyki 
energetycznej; osoba sporządzająca świadectwo 

charakterystyki energetycznej; rejestr osób, które 
złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin 
uprawniający do sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej

dla wyznaczonych JCWP określono szereg działan renaturyzacyjnych, m.in.. Pozostawienie procesom naturalnym, 
odnawianie starorzeczy, renaturyzacja mokradeł, likwidacja i  udraznianie przegród poprzecznych, 

Przedsięwzięcie wpisuje się w przedmiotowe zalecenia, wprowadzając szereg działań naturyzacyjnych



Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie

Art.  21a.  [Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie]
1.  Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.
1a.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:
1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
2.  W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.
3.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Uprawnienia kierownika budowy

Art.  23.  [Uprawnienia kierownika budowy]
Kierownik budowy ma prawo:

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego

Art.  24.  [Zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego]
1. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

2.  Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Art.  25.  [Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego]
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Art.  26.  [Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego]
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
do stosowania urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu.
Z uwagi na specyficzny charakter przedsięwzięcia (budowle naturopodobne wymagają bieżącej reakcji w trakcie realizacji, 

nie zawsze każdy element wykonuje się ze 100% dokładnością) wymaga się, ayb inspektor ndzoru był dostepny na 
budowie bardzo często, w szczególności zawsze na początku inwestycij (wyznaczenie lokalizacji obiektu) oraz przy 

kształtowaniu bystrotoków i innych elementów naturyzacyjnych.
Zaleca się, aby inspektor nadzoru miał doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

Zapewnienie czynności geodezyjnych

Art.  27a.  [Zapewnienie czynności geodezyjnych]
W trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zapewnia:
1) inwestor - w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;

2) kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony - inwestor - w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów 
kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego.

Rozpoczęcie robót budowlanych; strony 
postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Art.  28.  [Rozpoczęcie robót budowlanych; strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę]
1.  Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.
1a.  Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.
2.  Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
3.  Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.
3a.   Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86g i art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 i 784).
4.  Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z art. 29 ust.6 Prawa Budowlanego wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 
2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 
17-19.

Zadania objęte projektem wymagają uzyskania pozowlenia na budowę

zgodnie z art. 33 Prawa budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
1) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych 

opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
8) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;

11)  w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności 

mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 W przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o których mowa w art. 35 ust. 1, stosuje się art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od 

dnia wpływu wniosku.

zapis zostanie uwzględniony w przygotowaniu projektu do realizacji

Art.  34.  [Projekt budowlany – wymagania, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę]
1.  Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o których mowa w art. 23 
ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane.
2.  Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez 
osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2a.   Zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony przeciwpożarowej.
2b.   Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, o których mowa w art. 15a, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej specjalności.

zapis zostanie uwzględniony w projektowaniu

Pozwolenie na budowę



3.  Projekt budowlany zawiera:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, obejmujący:
a) określenie granic działki lub terenu,
b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
e) informację o obszarze oddziaływania obiektu;
2) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:
a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
f) charakterystykę ekologiczną,
g) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 4,
i) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a - w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
j) postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało wydane;
3) projekt techniczny obejmujący:
a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
b) charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków,
c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
d) w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
e) inne opracowania projektowe;
4) w zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej - oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
5) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1.

3a.  Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
3b.  Przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.
3c.  Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.
3d.  Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się:
1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
2) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień:
a) opracowania projektu - w przypadku projektanta,
b) sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego;
3)  oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
3e.   W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3d pkt 3, wskazuje się również imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych:
1) osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a, biorących udział w opracowaniu projektu, do którego dołączone jest oświadczenie;
2) projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do którego dołączone jest oświadczenie.

Wymogi formalne map do celów projektowyc

Art.  34b.  [Wymogi formalne map do celów projektowych]
Mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które 

mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

zapis zostanie uwzględniony w przygotowaniu projektu do realizacji.
Na etapie realizacji dokumentacji projektowejnależy zastrzec, że część prac geodezyjnych może wymagać więcej czasu, ze 

względu na utrudnoną dostępność w okresie wysokich wód jak rówineż największego porostu roślinnością.

Wygaśnięcie, uchylenie albo stwierdzenie 
nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Art.  37.  [Wygaśnięcie, uchylenie albo stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę]
1.  Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
2.  W przypadku:
1) określonym w ust. 1 albo
2) stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę
-  rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje się również w przypadku zakończenia robót budowlanych.

Należy azgwarantowac rozpoczęcie robót odpowiednio sprawnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Art.  41.  [Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o terminie; prace przygotowawcze]
1.  Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
2.  Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
3.  Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
4.   Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.

4a.  Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza:
1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony
- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;
2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub 
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
4b.  Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 4d.
4c.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w tym w formie dokumentu 
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
4d.  Formularz zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4b, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go 
urzędu.
5.  Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Art.  42.  [Obowiązki inwestora w związku z prowadzeniem robót]
1.  Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany:
1) zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b, w przypadku:
a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4,
c) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
d) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;
2) ustanowić kierownika budowy w przypadku:
a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,
c) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
ca) rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę,
d) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,
e) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4;

zapis zostanie uwzględniony w projektowaniu

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o terminie; 
prace przygotowawcze

Obowiązki inwestora w związku z prowadzeniem 
robót

Projekt budowlany – wymagania, elementy, 
zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu 

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 
architektoniczno-budowlanego poprzedzająca 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę



3) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:
a) gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy,
c) robót budowlanych objętych decyzją, o której mowa w art. 51 ust. 4,
d) obiektów budowlanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2;
4) przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.
3.   Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, obowiązek ustanawiania kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.
4.  Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej 
specjalności.

Geodezyjne wyznaczenie obiektu budowlanego w 
terenie; geodezyjna inwentaryzacja 

powykonawcza

Art.  43.  [Geodezyjne wyznaczenie obiektu budowlanego w terenie; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza]
1.   Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:
1) obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Zawiadomienie o zmianie uczestników procesu 
budowlanego

Art.  44.  [Zawiadomienie o zmianie uczestników procesu budowlanego]
W przypadku zmiany:
1) kierownika budowy lub kierownika robót,
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) projektanta sprawującego nadzór autorski
- inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1-3.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Obowiązki kierownika budowy przed 
rozpoczęciem budowy

Art.  45a. [Obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy]
1.  Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:
1) zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki;
2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego;
3) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:
a) tablicę informacyjną oraz
b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub 
przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.
2.  W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora.
3.  Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:
1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa.
3a.  Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do:
1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
3) obiektów liniowych.
4.  Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, może, w drodze decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.
5.  Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1 składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 7.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Tablica informacyjna

Art.  45b.  [Tablica informacyjna]
1.  Na tablicy informacyjnej określa się:
1) rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót;
2) datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
3) organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;
4) nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
5) imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora;
6) imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.
2.  Tablica informacyjna ma kształt prostokąta. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm.
3.  Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.
4.  Tablicę informacyjną umieszcza się do czasu:
1) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - w przypadku budowy obiektów budowlanych wymagających tej decyzji;
2) niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia o zakończeniu budowy - w przypadku obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia zakończenia budowy;
3) zakończenia robót - w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu.
Z uwagi na charakter robót, a także przyrodniczy i społeczny ich wydźwięk należy zadbac o to, aby ogólnie dostępna była 

informacja o wszystkich prowadzonych robotach.

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Art.  45c.  [Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia]
1.  Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawiera:
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania budowy;
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2.  Ogłoszenie wykonuje się na sztywnej płycie koloru żółtego, która ma kształt prostokąta. Napisy ogłoszenia wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.
3.  Ogłoszenie umieszcza się w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej, na wysokości umożliwiającej jego odczytanie.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Przechowywanie dokumentów stanowiących 
podstawę wykonania robót budowlanych

Art.  46.  [Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych]
Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja 
o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, 

lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; 
zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy

Art.  47.  [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy]
1.  Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
2.  W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu 
lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
2a. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 2c.

3.  Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4.  Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.

Zastosowaine zapisu stanowi zazwyczaj ostatecnzśc, należy dzialań tak, ab poruszać się tylko po nieruchomościach co do 
których brak 

Przystąpienie do użytkowania obiektu 
budowlanego, na którego wzniesienie jest 

wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
– zawiadomienie organu o zakończeniu budowy

Art.  54.  [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie – zawiadomienie organu o zakończeniu budowy]
1.   Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.
2.  Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz uprawnia 
inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).



Przystąpienie do użytkowania obiektu 
budowlanego, na którego wzniesienie jest 

wymagane pozwolenie na budowę – decyzja o 
pozwoleniu na użytkowanie

Art.  55.  [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę – decyzja o pozwoleniu na użytkowanie]
1.  Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:
a) V, IX-XVI,
b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
d) XX,
e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,
g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
h) XXVIII-XXX
- o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
1a.  Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może obejmować:
1) obiekt budowlany lub jego część;
2) niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2.
1b.  Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.
2.  Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Kategoria XXVII - budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, 
bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi 

brzegowe, rowy melioracyjne

Zawiadomienie PIS i PSP o zakończeniu budowy 
obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do 

jego użytkowania

Art.  56.  [Zawiadomienie PIS i PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania]
1.  Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:
1) (uchylony),
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) (uchylony),
4) Państwowej Straży Pożarnej
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
1a.  Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i 
zdrowotnych.
2.  Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Art.  57.  [Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie]
1.  Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy;
1a) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4)  protokoły badań i sprawdzeń:
a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6,
b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy;
4a) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;
5)  dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7) (uchylony);
7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), o ile jest 
wymagane;
8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

1a.  W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu 
pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.
1b.   W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, nie stosuje się, z wyjątkiem obowiązku dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej.
1c.    Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, 7a i 8
2.   W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby - uzupełniający opis 
tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
3.  Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo do zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

3a.  Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się oraz wniosek o pozwolenie na użytkowanie składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 3c.
3b.   Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w tym w formie 
dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu.
3c.   Formularz zawiadomienia oraz formularz wniosku, o których mowa w ust. 3a, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej obsługującego go urzędu.
4.  Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.
5.  (uchylony).
6.  Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.
7.    (uchylony).
8.  Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.

Kontrola budowy w zakresie jej zgodności z 
ustaleniami i warunkami określonymi w 

pozwoleniu na budowę oraz z projektem 
budowlanym

Art.  59a.  [Kontrola budowy w zakresie jej zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym]
1.    Organ nadzoru budowlanego przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w zakresie jej zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym.
2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:
1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
2)   zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym, w zakresie:
a)   charakterystycznych parametrów technicznych w zakresie powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
d) wykonania urządzeń budowlanych,
e)   wykonania instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
f)  zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze - w stosunku do 
obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
2a)   spełnienia warunków wskazanych w art. 55 ust. 1b, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych;
3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w 
pozwoleniu;
5) uporządkowania terenu budowy.

Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu 
budowlanego

Art.  61.  [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego]
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne 
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, 
mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy przestrzegać na etapie eksploatacji

Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu 
budowy obiektu budowlanego lub wniosku o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy



Art.  62.  [Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów]
1.  Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i 
piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu 
przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;
4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;
4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 
ust. 2.

1a.  W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
2.  Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b)   wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych;
2a.  Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.
3.  Organ nadzoru budowlanego - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, 
o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
4.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5.  Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci 
energetycznych i gazowych.
6.  Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg 
kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
6a.  Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
7.  Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.

Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu 
budowlanego, instalacji i przewodów

Art.  62a.  [Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów]
1.  Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.
2.  Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) datę przeprowadzenia kontroli;
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
5) zakres kontroli;
6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
9) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
3.  W zaleceniach wskazuje się:
1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.
4.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5.

Obowiązek przechowywania dokumentacji 
obiektu budowlanego przez okres jego istnienia

Art.  63.  [Obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego przez okres jego istnienia]
1.  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego 
użytkowania.

Właściwość rzeczowa i instancyjna organów 
administracji architektoniczno-budowlanej

Art.  82.  [Właściwość rzeczowa i instancyjna organów administracji architektoniczno-budowlanej]
1.  Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów.
2.  Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta.
3.  Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych:
1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu 
do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;
3aa)   linii kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami, służącymi do utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami uzbrojenia terenu - także niezwiązanymi z użytkowaniem linii kolejowej, jeżeli konieczność ich budowy lub 
przebudowy wynika z budowy lub przebudowy linii kolejowej;
4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
5) usytuowanych na terenach zamkniętych;
5a) dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191, 284 i 1086);
5b) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
5c) inwestycji KZN;

dla zadań objętych projektem  organem pierwszej instancji  administracji architektoniczno-budowlanej jest wojewoda

Ogólne zasady korzystania z wód
Art.  29.  [Ogólne zasady korzystania z wód]
Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, w szczególności nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, powodować 
marnotrawstwa wody lub marnotrawstwa energii wody, a także nie może wyrządzać szkód

Założenia projektu są zgodne z celami środowiskowymi oraz nie naruszają staleń planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza

Ocena wodnoprawna jest wymagana dla działań określonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.08.2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1752), w nawiązaniu do art. 428 Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz.624.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępuję ocenę wodnoprawną.
W związku z kwalifikacją przedsięwzięcia jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko i w tym aspekcie koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej nie przewiduje się konieczności uzyskania oceny wodnoprawnej.

zgodnie z Art.  427. ust.1  Prawa Wodnego  Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej zawiera:
1) charakterystykę planowanych inwestycji lub działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót;
2) mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub inną mapę opatrzoną przez organ prowadzący ten zasób odpowiednią klauzulą urzędową albo kopie tych map potwierdzone przez wnioskodawcę za ich zgodność z 
oryginałami z naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót;
3) opis wpływu planowanych inwestycji lub działań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61.

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko - o ile taka ocena jest w przypadku danego 
przedsięwzięcia przeprowadzana.
Wykonanie urządzeń wodnych uwarunkowane jest koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 389 pkt 6.

usługi wodne polegające na magazynowaniu lub retencjonowaniu wód powierzchniowych uwarunkowane jest koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 389 pkt 1 w rozumieniu art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne .

Art.  396.  [Zgodność pozwolenia wodnoprawnego z innymi aktami]
1.  Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:
1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.
2.  W przypadku gdy została wydana ocena wodnoprawna, nie ocenia się zgodności pozwolenia wodnoprawnego z ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Kontrole powinny odbywac się w takiej częstotliwości, aby zapewnić funkcjonalnośc obiektu. Poza kontrolami odbywajacyim się ok co 1 rok, w celu ogólnej oceny użytkowalności i staun technicznego, zaleca się weryfikację stanu budowli po każdym wiekszym wezbraniu.

w związku z kwalifikacją jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddzialywać na srodowisko, a zatem 
wymagające uzyskania decyzji środowiskowej, projekt nie będzie wymagać uzyskania oceny wodnoprawnej.

Niezbędne będzie uzyskanie szeregu pozwoleń wodnoprawnych, w tym m.in.. Na :
1. Wykonanie urządzeń wodnych

2. Usługi wodne - piętrzenie wód powierzchniowych
3. Retencjonowanie wód

4. Roboty w wodach 

Należy pamiętać, w postępowaiu wodnoprawnym uwzględnć wszystkie strony postępowania, a po uzyskaniu pozwolenia 
uzyskać pozwolenie na budowę.

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu 
budowlanego, instalacji i przewodów

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 
2021 poz. 624 ze zm.)

Ocena wodnoprawna

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

nie dotyczy



Art.  400.  [Czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego]
1.  Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
2.  Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
3.  Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 albo art. 100 ust. 1, wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
4.  Prawa i obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych obowiązują od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stała się ostateczna, chyba 
że w pozwoleniu wodnoprawnym została określona inna data, od której obowiązuje to pozwolenie.
5.  Pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód 
lub brzegu wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
6.  Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie robót lub obiektów 
budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

zgodnie z art. 407. 2.  ustawy Prawo wodne do wniosku dołącza się:
1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
2a)  w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w 
art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
5) wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
3.  Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez 
kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą, w liczbie 
egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą.

Art.  409.  [Część opisowa i graficzna operatu; inne dane zawarte w operacie]
1.  Część opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, zawiera:
1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
2) wyszczególnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
3) opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz 
współrzędnych;
4) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
5) charakterystykę odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym;

6) ustalenia wynikające z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
c) planu przeciwdziałania skutkom suszy,
d) programu ochrony wód morskich,
e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
f) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
7) określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;
8) wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;
9) wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych;
10) planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z 
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;
11) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych.

2.  Część graficzna operatu zawiera:
1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości;
2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Zakazy związane z urządzeniami wodnymi
Art.  192.  [Zakazy związane z urządzeniami wodnymi]
1.  Zakazuje się:
1) niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych;
2) utrudniania przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych;
3) wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą powodować:
a) niedopuszczalne osiadanie urządzeń wodnych lub ich części,
b) pojawienie się szczelin, rys lub pęknięć, w szczególności w korpusach oraz koronach zapór, okładzinach betonowych, szybach, sztolniach oraz przepławkach dla ryb,
c) nadmierną filtrację wody,
d) uszkodzenie budowli regulacyjnych,
e) unieruchomienie zamknięć budowli piętrzących lub upustowych,
f) erozję gruntu powyżej oraz poniżej urządzeń wodnych,
g) osuwanie się gruntu przy urządzeniach wodnych,
h) zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych,
i) uszkodzenie wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń służących do odprowadzania wód do wód,
j) uszkodzenie urządzeń pomiarowych,
k) uszkodzenie znaków usytuowanych na wodach,
l) pogorszenie lub utratę funkcji urządzeń umożliwiających migrację ryb.
2.  Właściciel urządzenia wodnego jest obowiązany do oznaczenia obszaru objętego zakazami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, tablicami zawierającymi informację o zakazach, jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym wskazano te zakazy i obszary, na których one obowiązują.
3.  Właścicielowi nieruchomości objętej zakazami, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie od właściciela urządzenia wodnego na warunkach określonych w art. 469.

Projekt nie będzie naruszać zakazów określonych ustawą

USTALENIE LINII BRZEGOWEJ *

* Linię brzegową ustala się dla dla cieków naturalnych, jezior 
oraz innych naturalnych zbiorników wodnych. Kanał Łasica 

stanowi naturalną JCWP.
Zgodnie z ustawą Prawo wodne jako kanał rozumie się 
sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub 

okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu 
lub ujęciu.

Jako ciek naturalny rozumie się  rzeki, strugi, strumienie i 
potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy 

naturalnymi lub uregulowanymi korytami

W przypadku trwałego podniesienia poziomu wód , powodującego przekroczenie aktualnej linii brzegowej cieku, konieczne będzie ustalenie nowej linii brzegowej – zgodnie z zasięgiem lustra wody.
Procedura ustalenia linii brzegowej wskazana została w art. 220 ustawy Prawo wodne. Linia brzegowa ustalana jest w drodze decyzji na wniosek podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny, tj. np. właściciela wód lub właścicieli działek przyległych do wód.
Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy prawo wodne, linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej 
ostatnich 10 lat.
Zgodnie z  art. 220 Prawa wodnego podstawę ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawcę projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, który zawiera:
1) opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu 
oraz sposób zagospodarowania gruntów przyległych do projektowanej linii brzegu,
2) odpowiednią:
a) zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo 1:5000,
b) mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, a w przypadku jej braku - inne dostępne materiały,
- z wykazaniem projektowanej linii brzegu oraz elementów istotnych dla przyjętego sposobu ustalenia tej linii.

* Linię brzegową ustala się dla dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych. Kanał Łasica 
stanowi naturalną JCWP.
Zgodnie z ustawą Prawo wodne jako kanał rozumie się sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, 
o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu.
Jako ciek naturalny rozumie się  rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy 
naturalnymi lub uregulowanymi korytami.
Ten element wymaga dalszych ustaleń z zarządcą (PGW WP), na etapie prac projektowych. 

Istota regulacji wód Art.  236.  [Istota regulacji wód]
1.  Regulacja koryt cieków naturalnych, zwana dalej "regulacją wód", służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej lub ochronie przed suszą.
2.  Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego. Regulację wód stanowią w szczególności działania niebędące działaniami związanymi z 
utrzymywaniem wód, o których mowa w art. 227 ust. 3.
3.  Regulacja wód powinna zapewnić dynamiczną równowagę koryta cieku naturalnego.
4.  Regulacja wód powinna uwzględniać konieczność osiągnięcia dobrego stanu wód oraz osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, przy uwzględnieniu dopuszczalności nieosiągnięcia celów środowiskowych, o której 
mowa w art. 66.

Projekt nie będzie naruszać zapisów ustawy

zapis zostanie uwzględniony w projektowaniu, należy dokladnie uztalić i nanieść na mapy zasięg oddziaływania 
planowanych uslug wodnych i planowanych do wykonaina urządzeń

Część opisowa i graficzna operatu



Art.  2.  [Zakres przedmiotowy i cele ochrony przyrody]
1.  Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:
1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
4) siedlisk przyrodniczych;
5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
7) krajobrazu;
8) zieleni w miastach i wsiach;
9) zadrzewień.
2.  Celem ochrony przyrody jest:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

Projekt nie będzie naruszać zapisów ustawy, przyczyni się do poprawy warunków siedliskowych, utrzymania procesów 
ekologicznych i stabilności ekosystemów oraz zachowania różnorodności biologicznej

Art.  6.  [Katalog form ochrony przyrody]
1.  Formami ochrony przyrody są:
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

obszar projektu objęty jest formami uchrony przyrody

Art.  8.  [Park narodowy]
1.  Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.
2.  Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Art.  8a.  [Osobowość prawna parku narodowego. Wykaz parków narodowych]
1.  Park narodowy jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).
2.  Wykaz parków narodowych stanowi załącznik do ustawy.

Art.  8b.  [Zadania parków narodowych]
1.  Do zadań parków narodowych należy w szczególności:
1) prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2;
2) udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
3) prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.
2.  Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy.

Art.  12.  [Wstęp do parku narodowego]
1.  Obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym.
2.  W planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia - w zadaniach ochronnych ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach.

Art.  15.  [Zakazy obowiązujące na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody]
1.  W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
2) (uchylony);
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich 
miejsc rozrodu;
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
12) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
14) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów 
asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818);
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach stanowiących własność parków narodowych lub będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w 
rezerwacie przyrody przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i 
porządku powszechnego;
20) zakłócania ciszy;
21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
24) prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, a w rezerwacie przyrody - bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;
Art.  18.  [Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych]
1.  Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony.
2.  Plan ochrony, o którym mowa w ust. 1, ustanawia się w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia parku krajobrazowego.

Art.  20.  [Okres obowiązywania i treść planów ochrony]
1.  Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem:
1) charakterystyki i oceny stanu przyrody;
2) identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego;
6) wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.  Prace przy sporządzaniu planów ochrony, o których mowa w ust. 1, polegają na:
1) ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, która może być wykonana w formie szczegółowych opisów;
2) opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
3) wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji.
3.  Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody zawiera:
1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji;
2) identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
3) wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;
4) określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań;
5) wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania;
6) wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza;
7) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

Projekt nie będzie naruszać zapisów ustawy

Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 stycznia 2021 r.  ustanowiono zadania ochronne dla Kampinoskiego 
Parku Narodowego na rok 2021

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098.).

ochrona przyrody

Park Narodowy

Plan ochrony i Projekt zadan ochronnych



art. 20 
5.  Plany ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28, albo zakres planu 
ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29.
6.  Przepisu ust. 5 nie stosuje się względem planów ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego pokrywających się w całości lub w części z obszarem Natura 2000, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych, o którym mowa w art. 
28, albo plan ochrony, o którym mowa w art. 29, obejmujące obszar parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego.

Art.  22.  [Projekt zadań ochronnych]
1.  Dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody, do czasu ustanowienia planu ochrony, sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych.
2.  Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, ustanawia, w drodze zarządzenia:
1) minister właściwy do spraw środowiska - dla parku narodowego;
2) regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla rezerwatu przyrody.
3.  Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, uwzględniają:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową.
4.  Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, mogą być ustanawiane na rok lub równocześnie na kolejne lata, nie dłużej jednak niż na 5 lat.

Art.  25.  [Sieć obszarów Natura 2000]
1.  Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków;
2) specjalne obszary ochrony siedlisk;
3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
2.  Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-9.
Art.  28.  [Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000]
1.  Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków.
2.  Dla proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, sprawujący nadzór może sporządzić projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat.
3.  Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, o którym mowa w ust. 1, umożliwi zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w 
pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu.
4.  Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu.
5.  Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.
6.  (uchylony).
7.  (uchylony).
8.  Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na terenie więcej niż jednego województwa ustanawiają wspólnie, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których obszarze działania znajdują 
się części tego obszaru.
9.  W przypadku dokonywania zmiany planu zadań ochronnych stosuje się przepisy ust. 3 i 4.
10.  Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera:
1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;
3) cele działań ochronnych;
4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących:
a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,
b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których mowa w pkt 3,
c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;
5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.
11.  Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części:
1) dla którego ustanowiono plan ochrony, o którym mowa w art. 29;
2) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego, dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres, o którym mowa w ust. 10;
3) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego lub rezerwatu przyrody, dla których ustanowiono zadania ochronne uwzględniające zakres, o którym mowa w ust. 10;
3a) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu uwzględnia zakres, o którym mowa w ust. 10;

Art.  30.  [Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych a plan ochrony dla obszaru Natura 2000]
1.  Plan ochrony ustanowiony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego położonego w granicach obszaru Natura 2000, uwzględniający zakres, o którym mowa w art. 29, staje się planem ochrony dla tej części obszaru Natura 2000.
2.  Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa położonego w granicach obszaru Natura 2000, uwzględniający zakres, o którym mowa w art. 29, staje się planem ochrony dla tej części obszaru Natura 2000.
3.  Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej istniejącego lub projektowanego obszaru Natura 2000 wymagają uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących znacząco 
negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Art.  36.  [Działalność dozwolona na terenie obszaru Natura 2000]
1.  Na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski 
połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000.
2.  Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, na obszarach Natura 2000 wchodzących w skład parków narodowych i rezerwatów przyrody, jest dozwolone wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to zakazów obowiązujących na tych obszarach.
3.  Jeżeli działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie mają zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, regionalny dyrektor ochrony środowiska może 
zawrzeć umowę z właścicielem lub posiadaczem obszaru, z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu Państwa, która zawiera wykaz niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności za wykonane czynności, a także 
wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń.

Art.  40.  [Pomniki przyrody]
1.  Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 
tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
2.  Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Art.  45.  [Zakazy związane z pomnikami przyrody, stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi i zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi]
1.  W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
11) umieszczania tablic reklamowych.
2.  Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
2) realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

Art.  83.  [Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]
1.  Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
1a.  (uchylony).
2.  Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
1) spółdzielnię mieszkaniową;
2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469);
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
3.  Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w 
ust. 2.

Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 pokrywającego się w całości lub w części z obszarem 
parku narodowego lub rezerwatu przyrody, dla których ustanowiono zadania ochronne
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Art.  83a.  [Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]
1.  Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki 
konserwator zabytków.
2.  (uchylony).
2a.  Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
3.  Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska.
4.  Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a i 3, niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu.
5.  W razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego regionalny dyrektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego zawiadamia o jego wszczęciu.
6.  Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a i 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za 
uzgodnienie zezwolenia.
7.  Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art.  83b.  [Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu]
1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
- określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w 
rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z 
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
2.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Art.  83f.  [Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]
1.  Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do 
rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału 
przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne 
podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Wykonywanie prac w obrębie korzeni, pnia lub 
korony drzewa lub krzewu

Art.  87a.  [Wykonywanie prac w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub krzewu]
1.  Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej 
szkodzący drzewom lub krzewom.
2.  Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.
3.  Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano 
zabieg.
4.  Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.
5.  Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.
6.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drzew, o których mowa w art. 83f ust. 1.

Projekt nie będzie naruszać zapisów ustawy
zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Służba Parku Narodowego Art.  103.  [Służba Parku Narodowego]
1.  Zadania związane z ochroną przyrody, badaniami naukowymi i działalnością edukacyjną, a także ochroną mienia parku narodowego oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego wykonuje Służba Parku 
Narodowego.
2.  Do zadań Służby Parku Narodowego należy:
1) realizacja ustaleń planów ochrony i zadań ochronnych;
2) informowanie i promocja w zakresie ochrony przyrody, w tym prowadzenie muzeum przyrodniczego, ośrodków informacji i edukacji oraz publikowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych;
3) prowadzenie badań naukowych w celu określenia metod i sposobów ochrony przyrody, skuteczności działań ochronnych oraz rozpoznawania różnorodności biologicznej;
4) utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury technicznej zarządzanej przez park narodowy;
5) udostępnianie parku narodowego do celów naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych.

gospodarowanie zasobami przyrody
Art.  117.  [Reguły gospodarowania zasobami przyrody]
1.  Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w 
szczególności przez:
1) ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm, linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów 
morskich oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów;
2) stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę tras migracyjnych zwierząt.
2.  Na gruntach użytkowanych gospodarczo w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody stosuje się ochronę krajobrazową.

Projekt nie będzie naruszać zapisów ustawy

nie dotyczy



W przypadku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko wymagane będzie zgłoszenie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody dotyczące prowadzenia, na obszarach form ochrony przyrody, a także w obrębie cieków 
naturalnych, następujących działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe oraz ewentualnie uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań.
Zgłoszenie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska działań / uzyskanie decyzji z art. 118 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 1378 ze zm.) - prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa wart.6 ust.1 pkt1–5 i 7–9, w obrębach 
ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych, następujących działań:
1) wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
2) melioracji wodnych;
3) wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód;
4) innych niż wymienione w pkt 1–3 działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe.
W przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowa procedura nie jest wymagana.

118.W zgłoszeniu określa się:
1) lokalizację, rodzaj, zakres, sposób i termin prowadzenia działań, o których mowa w ust. 1;
2) w przypadku działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jeżeli jest to możliwe - także termin i zakres działań objętych zgłoszeniem, prowadzonych w przeszłości na obszarze, którego dotyczy zgłoszenie.
3.  W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko, do zgłoszenia należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o warunkach prowadzenia działań
Art.  118a.  [Wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań]
1.  Wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań, jeżeli obowiązek uzyskania tej decyzji nałożono na podstawie art. 118 ust. 8, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych, a jeżeli pozwolenia te nie są wymagane - przed rozpoczęciem prowadzenia działań, o których mowa w art. 118 ust. 1.
2.  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań zawiera w szczególności:
1) miejsce prowadzenia działań;
2) rodzaj, zakres oraz sposób prowadzenia działań;
3) termin prowadzenia działań;
4) propozycję warunków prowadzenia działań;
5) uzasadnienie prowadzenia działań;
6) w przypadku prowadzenia działań w obwodzie rybackim - wskazanie użytkownika tego obwodu.
3.  Jeżeli zakres działań, o których mowa w art. 118 ust. 1, obejmuje czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 lub art. 52 ust. 1, wniosek zawiera także informacje określone w art. 56 ust. 6.
4.  Do wniosku dołącza się:
1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym prowadzone będą działania, o których mowa w art. 118 ust. 1;
2) w przypadku działań, o których mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2 - mapę zawierającą informacje z ewidencji melioracji wodnych, o której mowa w art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 118 ust. 9 - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

w przypadku konieczności, zapis zostanie uwzględniony w dokumentacji projektu

Działania nie wymagające zgłoszenia ani wydania 
decyzji o warunkach ich prowadzenia

Art.  118b.  [Działania nie wymagające zgłoszenia ani wydania decyzji o warunkach ich prowadzenia]
Przepisów art. 118 i art. 118a nie stosuje się do:
1) działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska;
2) rozbiórki i modyfikacji tam bobrowych oraz zasypywania nor bobrów, prowadzonych zgodnie z zezwoleniem, wydanym na podstawie art. 56 ust. 1, 2 lub 2b, lub zarządzeniem, wydanym na podstawie art. 56a;
3) (uchylony);
4) działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, obejmujących:
a) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych w terminie od dnia 15 sierpnia do końca lutego,
b) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych w terminie od dnia 15 sierpnia do końca lutego, poza obszarami Natura 2000, w których przedmiotem ochrony jest siedlisko przyrodnicze nizinne i podgórskie rzeki ze 
zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26,
c) usuwanie drzew, których obwód pnia nie przekracza wielkości, o której mowa w art. 83f ust. 1 pkt 3, i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych,
d) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną, realizowane w terminie do 2 lat od momentu ich powstania,
e) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód,
f) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli lub urządzeń wodnych.

Zakaz wznoszenia obiektów budowlanych 
utrudniających dostęp do wody

Art.  119.  [Zakaz wznoszenia obiektów budowlanych utrudniających dostęp do wody]
Zabrania się wznoszenia w pobliżu morza, jezior i innych zbiorników wodnych, rzek i kanałów obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i dziko występującym zwierzętom dostęp do wody, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, 
gospodarce wodnej lub rybackiej oraz związanych z bezpieczeństwem powszechnym i obronnością kraju.

Projekt nie będzie naruszać zapisów ustawy

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko

Art.  59.  [Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko]
1.  Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

w związku z kwalifikacją jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddzialywać na srodowisko, projekt  może  
wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

KIP
Art.  62a.  [Karta informacyjna przedsięwzięcia]
1.  Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z 
art. 69, w szczególności dane o:
1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

zapis zostanie uwzględniony w dokumentacji projektu

ROŚ Art.  66.  [Treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko]
1.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,
d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,
b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;
2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki 
inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;
2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, 
na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 
oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
- wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z 
punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,

w przypadku naałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zapis zostanie 
uwzględniony w dokumentacji projektu

W przypadku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko wymagane 
będzie zgłoszenie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody

ZGŁOSZENIE Z ART. 118 UoOP

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.)

nie dotyczy



DŚ
Art.  71.  [Istota decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach]
1.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
2.  Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

w związku z kwalifikacją jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddzialywać na srodowisko, projekt  będzie 
wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wniosek o DŚ

zgodnie z  art. 74. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
3a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w 
ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;
5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć 
Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki 
jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie 
infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na 
podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 
oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie 
budowy portów zewnętrznych;
6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile 
zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z 
zastrzeżeniem ust. 1a.
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Art.  75.  [Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach]
1.  Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:
1) regionalny dyrektor ochrony środowiska - w przypadku:
a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
– dróg,
– (uchylony),
– napowietrznych linii elektroenergetycznych,
– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
– sztucznych zbiorników wodnych,
– obiektów jądrowych,
– składowisk odpadów promieniotwórczych,
b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej;
c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
f) inwestycji w zakresie terminalu,
g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
h) (uchylona),
i) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
j) przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji,
k) napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w 
załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
l) (uchylona),

m) przedsięwzięć, o których mowa w pkt 3, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,
n) inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
o) przedsięwzięć, w odniesieniu do których wniósł sprzeciw, o którym mowa w art. 72 ust. 10,
p) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska,
r) elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 981 i 1378),
s) strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
t) inwestycji w zakresie linii kolejowych,
u) inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących;
2) starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;
4) wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako 
podstawa do przeprowadzenia prac 
przygotowawczych

Art.  82a.  [Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako podstawa do przeprowadzenia prac przygotowawczych]
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, w której wskazano działki konieczne do przeprowadzenia prac przygotowawczych, stanowi podstawę do wykonania prac polegających na wycince 
drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uprawnia do nieodpłatnego wejścia na teren, na którym jest przewidywana realizacja inwestycji, celem wykonania tych prac.
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Moc wiążąca decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Art.  86.  [Moc wiążąca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach]
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:

1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1;
3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a.
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Odwołanie od zezwolenia na inwestycję; skarga do 
sądu administracyjnego Art.  86g. [Odwołanie od zezwolenia na inwestycję; skarga do sądu administracyjnego]

1.  Organizacji ekologicznej powołującej się na swoje cele statutowe, jeżeli prowadzi ona działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję, 
także w przypadku gdy nie brała ona udziału w postępowaniu prowadzonym przez organ pierwszej instancji, lub stronie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy prawo do wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycję, 
poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W postępowaniu odwoławczym organizacja ekologiczna uczestniczy na prawach strony.
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Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000 Art.  96.  [Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000]

1.  Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a, oraz do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane 
z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjęciem tego zgłoszenia, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
2.  Do decyzji, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:
1) decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1;
2) koncesja, inna niż wymieniona w art. 72 ust. 1 pkt 4 - wydawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
3) zgoda wodnoprawna inna niż pozwolenie wodnoprawne wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 6 - wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
4) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
5) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich - wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

67) budowle przeciwpowodziowe, w rozumieniu art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i 
przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód;

Organ właściwy do wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach

w ramach projektu organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, 
prezydent miasta

projekt zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §  3. 
1.  Do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 

nie dotyczy



69) budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36:
a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli 
piętrzących o wysokości piętrzenia wody mniejszej niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody,
b) jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie ma budowli piętrzących,
c) jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca,
d) o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 1 m;

70) kanały w rozumieniu art. 16 pkt 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

Zasada kompleksowości ochrony środowiska Art.  5.  [Zasada kompleksowości ochrony środowiska]
Ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów.
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Zasada zapobiegania i przezorności Art.  6.  [Zasada zapobiegania i przezorności]
1.  Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.
2.  Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.
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Zasada "zanieczyszczający płaci" Art.  7.  [Zasada "zanieczyszczający płaci"]
1.  Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.
2.  Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.
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Obowiązek uwzględniania zasad ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju

 Art.  8.  [Obowiązek uwzględniania zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju]Polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.należy uwzględniać na etapie projektowania i uzytkowania

Obowiązek stosowania metodyk referencyjnych Art.  12.  [Obowiązek stosowania metodyk referencyjnych]
1.  Podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw.
2.  Jeżeli na podstawie ustawy wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, jest dopuszczalne stosowanie innej metodyki, pod warunkiem:
1) że umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a uzasadnieniem jej zastosowania są zjawiska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie - w przypadku metodyki modelowania rozprzestrzeniania 
substancji lub energii w środowisku;
2) udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników - w przypadku pozostałych metodyk.
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Podstawy prowadzenia polityki ochrony 
środowiska Art.  14.  [Podstawy prowadzenia polityki ochrony środowiska]

1.  Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020).
2.  Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Kryteria opracowywania aktów planowania
Art.  71.  [Kryteria opracowywania aktów planowania]
1.  1  Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji rozwoju kraju, średniookresowej strategii rozwoju kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, 
strategii rozwoju ponadlokalnego, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2.  W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu;
2) ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska.
3.  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych.
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Obowiązek uwzględnienia wymagań związanych z 
ochroną środowiska w miejscowym planie oraz w 
decyzji o warunkach zabudowy

Art.  73.  [Obowiązek uwzględnienia wymagań związanych z ochroną środowiska w miejscowym planie oraz w decyzji o warunkach zabudowy]
1.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z:
1) ustanowienia w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 
użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin;
2) utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych;
2a) wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją;
2b) strategicznych map hałasu;
3) ustalenia w trybie przepisów ustawy - Prawo wodne warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
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Wymóg zapewnienia oszczędnego korzystania z 
terenu w trakcie przygotowywania i realizacji 
inwestycji

Art.  74.  [Wymóg zapewnienia oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji]
1.  W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.
2.  Wymóg, o którym mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności projektanci oraz organy administracji ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz organy administracji właściwe do spraw wywłaszczania nieruchomości.

zapis zostanie uwzględniony w dokumentacji projektu oraz realizacji robót

Obowiązek uwzględnienia ochrony środowiska w 
trakcie prac budowlanych Art.  75.  [Obowiązek uwzględnienia ochrony środowiska w trakcie prac budowlanych]

1.  W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
2.  Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji.
3.  Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą.
4.  Właściwy organ administracji w pozwoleniu na budowę szczegółowo określa zakres obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 3.
5.  Wymagany zakres kompensacji przyrodniczej w przypadku przedsięwzięć, dla których była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inne decyzje, przed wydaniem których została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko.

zapis zostanie uwzględniony w realizacji projektu

Wymagania ochrony środowiska dla nowo 
zbudowanego lub przebudowanego obiektu 
budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji

Art.  76.  [Wymagania ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji]
1.  Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, o których mowa w ust. 2.
2.  Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są:
1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;
2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;
3) uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska.
4) (uchylony).
3.  Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być eksploatowane, jeżeli w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu nie są dotrzymywane wynikające z mocy prawa standardy emisyjne albo określone w pozwoleniu 
warunki emisji, ustalone dla fazy po zakończeniu rozruchu.
4.  Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o 
planowanym terminie:
1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;
2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.

zapis zostanie uwzględniony w dokumentacji projektu

Badania z zakresu ochrony środowiska
Art.  79.  [Badania z zakresu ochrony środowiska]
Organy administracji, instytucje koordynujące oraz kierujące działalnością naukową i naukowo-badawczą, a także szkoły wyższe, placówki naukowe i naukowo-badawcze, obejmujące swym zakresem działania dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe wiążące się z ochroną 
środowiska, są obowiązane uwzględniać w ustalanych programach oraz w swej działalności badania dotyczące zagadnień ochrony środowiska i badania te rozwijać. 

Regulacje określające zasady gospodarowania 
poszczególnymi elementami środowisk

Art.  81.  [Regulacje określające zasady gospodarowania poszczególnymi elementami środowiska]
1.  Ochrona zasobów środowiska realizowana jest na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.
2.  Szczegółowe zasady ochrony wód określają przepisy ustawy - Prawo wodne.
3.  Szczegółowe zasady gospodarowania złożem kopaliny i związanej z eksploatacją złoża ochrony środowiska określają przepisy ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
4.  Szczegółowe zasady:
1) ochrony obszarów i obiektów o wartościach przyrodniczych, krajobrazu, zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz drzew, krzewów i zieleni - określają przepisy ustawy o ochronie przyrody;
2) ochrony lasów - określają przepisy ustawy o lasach;
3) ochrony dziko występujących zwierząt - określają przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168), ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. poz. 1079, z późn. zm.) 2 , ustawy z dnia 13 
października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148, 695 i 875), a także ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 1441 oraz z 2002 r. poz. 1514) 3 ;
4) ochrony zwierząt gospodarskich i domowych - określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638);
5) ochrony gruntów rolnych i leśnych - określają przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

zapis zostanie uwzględniony w dokumentacji projektu

Sposoby realizowania ochrony zasobów 
środowiska

Art.  82.  [Sposoby realizowania ochrony zasobów środowiska]
Ochrona zasobów środowiska jest realizowana w szczególności poprzez:
1) określenie standardów jakości środowiska oraz kontrolę ich osiągania, a także podejmowanie działań służących ich nieprzekraczaniu lub przywracaniu;
2) ograniczanie emisji, na zasadach określonych w tytule III.

zapis zostanie uwzględniony w dokumentacji projektu

znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 
następujące rodzaje przedsięwzięć:

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 
poz. 1839).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.)

nie dotyczy

nie dotyczy



Ochrona powierzchni ziemi 
Art.  101.  [Sposoby ochrony powierzchni ziemi]
Ochrona powierzchni ziemi polega na:
1) racjonalnym gospodarowaniu;
2) zachowaniu funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, w tym między innymi:
a) produkcji żywności oraz biomasy,
b) magazynowaniu, filtrowaniu i przekształcaniu składników odżywczych, substancji i wody,
c) podstaw rozwoju życia i różnorodności biologicznej,
d) źródła surowców,
e) rezerwuaru pierwiastka węgla,
f) zbioru dziedzictwa geologicznego, geomorfologicznego i archeologicznego;
3) zapobieganiu zanieczyszczeniu substancjami powodującymi ryzyko oraz na remediacji;
4) zachowaniu jak najlepszego stanu gleby poprzez zapobieganie:
a) erozji wodnej i wietrznej,
b) spadkowi zawartości próchnicy glebowej,
c) zagęszczaniu, przez co rozumie się wzrost gęstości objętościowej i zmniejszanie porowatości gleby,
d) zasoleniu na skutek gromadzenia się w glebie soli rozpuszczalnych,
e) działaniom powodującym zakwaszanie;
5) minimalizacji stopnia i łagodzeniu skutków zasklepienia gleby poprzez:
a) ograniczanie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową,
b) zachowywanie lub tworzenie powierzchni biologicznie czynnych gleby, zdolnych do łagodzenia degradującego działania terenów zabudowanych i zanieczyszczeń środowiska;
6) zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom;
7) przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi polegającym na:
a) ograniczaniu tworzenia, powstałych w wyniku przemieszczania lub usuwania mas ziemnych i skalnych oraz odpadów wydobywczych, wykopów, wyrobisk, nasypów i zwałowisk,
b) zapobieganiu niszczeniu gleby, w tym mieszaniu jej poziomów genetycznych, które nie wynika z uprawy gruntów ornych,
c) zapobieganiu i ograniczaniu niszczenia pokrycia terenu roślinnością,
d) zapewnieniu racjonalnego wykorzystania przemieszczanych lub usuwanych mas ziemnych i skalnych,
e) zapewnieniu racjonalnego wykorzystania warstwy próchnicznej gleb, głównie w kierunku odtworzenia i ulepszania gleb,
f) ponownym kształtowaniu funkcji lub przygotowaniu do pełnienia nowych funkcji terenów, na których występuje niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

zapis zostanie uwzględniony na etapie realizacji dokumentacji projektu

Ochrona zwierząt oraz roślin 

Art.  127.  [Cele i sposoby ochrony roślin i zwierząt]
1.  Ochrona zwierząt oraz roślin polega na:
1) zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi przyrodniczej;
2) tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez zwierzęta i roślinność funkcji biologicznej w środowisku;
3) zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin;
4) zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody.
2.  Ochrona, o której mowa w ust. 1, jest realizowana w szczególności poprzez:
1) obejmowanie ochroną obszarów i obiektów cennych przyrodniczo;
2) ustanawianie ochrony gatunków zwierząt oraz roślin;
3) ograniczanie możliwości pozyskiwania dziko występujących zwierząt oraz roślin;
4) odtwarzanie populacji zwierząt i stanowisk roślin oraz zapewnianie reprodukcji dziko występujących zwierząt oraz roślin;
5) zabezpieczanie lasów i zadrzewień przed zanieczyszczeniem i pożarami;
6) ograniczanie możliwości wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów zieleni;
7) zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, zwłaszcza gdy przemawiają za tym potrzeby ochrony gleby, zwierząt, kształtowania klimatu oraz inne potrzeby związane z zapewnieniem różnorodności biologicznej, równowagi przyrodniczej i zaspokajania 
potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych ludzi;
8) nadzorowanie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska i wprowadzenia do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706 oraz z 2020 r. poz. 322).

zapis zostanie uwzględniony w dokumentacji projektu

obowiązek przestrzegania wymagań ochrony 
środowiska Art.  140.  [Zakres obowiązku przestrzegania wymagań ochrony środowiska]

1.  Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, w szczególności przez:
1) odpowiednią organizację pracy;
2) powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
3) zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony środowiska, z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie;
4) podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników, a także podejmowania właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypadków w 
przyszłości.
2.  Pracownicy są obowiązani postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska.

zapis zostanie uwzględniony w dokumentacji projektu

Art.  330.  [Niezapewnienie ochrony środowiska w trakcie prac budowlanych]
Kto wbrew ciążącemu na nim, na podstawie art. 75, obowiązkowi w trakcie prac budowlanych nie zapewnia ochrony środowiska w obszarze prowadzenia prac,
podlega karze grzywny.

Art.  331.  [Brak informacji o terminie oddania do użytkowania obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub o terminie zakończenia rozruchu instalacji]
Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 76 ust. 4, nie informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub o terminie zakończenia rozruchu instalacji, 
podlega karze grzywny.

Art.  4.  [Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Tereny zamknięte]
1.  Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2.  W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Zgodnie z Art.  52. 2.   ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i 
obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w 
formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

zapis zostanie uwzględniony w dokumentacji projektu

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z2020 poz. 1990 ze zm.)

cele publiczne
zgodnie z art.  6. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, celami publicznymi w rozumieniu ustawy są budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących 
zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

działania objete projektem stanowią cele publiczne

Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących 
ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i 

ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego jest inwestycja celu publicznego. 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2021 

poz.741 ze zm.)

kary
nie dotyczy

nie dotyczy


