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INDEKS SKRÓTÓW 

Program 
Projekt Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
dla RZGW w Gdańsku 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

Obszar Natura 
2000 

Obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający 
znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków 
lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty 

Strategia ZR  Strategia Zrównoważonego Rozwoju  

OOŚ Ocena oddziaływania na środowisko1 

OSO Obszary specjalnej ochrony ptaków 

GIS Główny Inspektor Sanitarny 

GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

POŚ Prawo ochrony środowiska 

Rozporządzenie 
OOŚ 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie OOŚ) (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397); 

SOO Specjalne obszary ochrony siedlisk 

SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

Ustawa OOŚ 
Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199,poz. 1227); 

Ustawa POŚ 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 
902 ze zm.); 

UPW/PW Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) 

UE   Unia Europejska 

WE   Wspólnota Europejska 

WIOŚ   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WZMIUW   Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

GZWP   Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

PGW   Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

PWŚK   Program wodno - środowiskowy kraju 

RDW   Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiając ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa 
Dyrektywa Wodna 

JCWPd  Jednolita część wód podziemnych 

JCW Jednolita część wód 

ZR Zrównoważony rozwój 

 

                                                           

1 Należy rozumieć: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące 
w szczególności) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) uzyskanie wymaganych ustawą 
opinii i uzgodnień) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu; Ustawa OOŚ, art 3 p.8. 
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1 WPROWADZENIE 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko skutków wdrożenia Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Gdańsku. 

Zadanie realizowane jest przez Ekovert Łukasz Szkudlarek na podstawie umowy nr 78/2017 z dnia 
13.09.2017r, w ramach etapu II.  

Program wycinki ma na celu kompleksowe oszacowanie stopnia i stanu pokrycia roślinnością terenów 
tzw. szczególnego zagrożenia powodzią oraz zidentyfikowanie elementów koniecznych do usunięcia 
lub wycinki w celu zwiększenia przepustowości koryta dla wód powodziowych. Pozwoli to na 
ograniczenie zagrożenia powodziowego i zmniejszenie potencjalnych strat w przypadku wystąpienia 
wezbrań, w szczególności na zatorogennych odcinkach analizowanych rzek. 

W niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko przeanalizowano wpływ przewidzianych w 
Programie wycinki działań na elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz oceniono ich 
charakter i istotność. Sformułowano również rekomendacje pozwalające na uniknięcie lub 
zmniejszenie możliwych negatywnych oddziaływań na te elementy oraz wskazanie odcinków 
wymagających szczególnej uwagi na etapie uzgodnień szczegółowych, tj. decyzji nakazujących wycinkę 
drzew i krzewów. 
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2 CEL I ZAKRES PROGNOZY, STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI PROWADZONYCH PRAC 
I METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

2.1 Cel i zakres prognozy 

Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, będący 
przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ma na celu zwiększenie 
przepustowości koryt rzecznych, a w konsekwencji ograniczenie zagrożenia powodziowego na tych 
terenach. Celem niniejszej prognozy jest szczegółowa analiza wpływu na poszczególne elementy 
środowiska skutków realizacji zamierzeń Programu. Podczas prac skupiono się przede wszystkim na 
tych z nich, na które realizacja założeń Programu może mieć faktyczny wpływ. Zgodnie ze 
stanowiskiem GDOŚ i GIS w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko (pisma DOOŚ.TSOOŚ.411.5.2018.BW z dnia 30.07.2018 i GIS-HŚ-NS-4311-00038/MO/18 
z dnia 18.07.2018) zakres prognozy w pełni obejmuje wymagania wynikające z art. 51 ust. 2 ustawy 
OOŚ przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ww. ustawy oraz szereg 
określonych w nim wymogów specyficznych. Miejsce i sposób uwzględnienia tych elementów w 
prognozie prezentuje Tab. 1. 

Tab. 1 Opis spełnienia wymogów ustawowych w Prognozie 
WYMÓG ZAWARTOŚCI PROGNOZY ROZDZIAŁ 

informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 3 

informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy 2.2 

propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz 
częstotliwości jej przeprowadzania 

5.4 

informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 4.6 

streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 6 

ANALIZY I OCENY ROZDZIAŁ 

potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 5.1 

stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 4 

istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności 
dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

4 

cele ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu 
widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 
podczas opracowywania dokumentu 

3, 4 

przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań 
bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, 
krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i 
chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 
środowisko, a w szczególności na: 

różnorodność biologiczną  4.1 

Ludzi  4.2 

zwierzęta 4.1 

rośliny 4.1 

wodę 4.4 

powietrze 4.3 

powierzchnię ziemi 4.3 

krajobraz 4.3 

klimat 4.5 

zasoby naturalne 4.3 

zabytki 4.2 

dobra materialne 4.2 

uwzględnienia zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy 4.7 

SPOSÓB, W JAKI WZIĘTO POD UWAGĘ ROZDZIAŁ 

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

5.3 

cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich 
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy. 

4, 5.3, 2.3 

SPECYFICZNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE ZE STANOWISKA GDOŚ I GIS 

WYMAGANIE ROZDZIAŁ 

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona w toku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, powinna 
dostarczyć niezbędnych informacji na temat skutków dla środowiska wynikających z ustaleń Programu. Prognoza powinna w 
pełnym zakresie odpowiadać wymaganiom, wynikającym z art. 51 ust. 2 ustawy OOŚ, przy zachowaniu warunków, o których 

2.1 
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WYMÓG ZAWARTOŚCI PROGNOZY ROZDZIAŁ 

mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Zalecane jest przy tym, o ile to możliwe, zachowanie układu zagadnień przedstawionego w 
art. 51 ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy OOŚ, zawarte w prognozie informacje powinny być dostosowane do 
stopnia szczegółowości zapisów projektowanego dokumentu. Jeżeli dany punkt art. 51 ww. ustawy nie będzie miał zastosowania 
do projektu dokumentu, w prognozie powinno znaleźć się wyczerpujące wyjaśnienie braku zasadności przedstawiania danego 
elementu. Takie wyjaśnienie jest istotne, szczególnie w odniesieniu do ryzyka wystąpienia oddziaływań negatywnych, w 
kontekście zasady przezorności, zgodnie z którą wszelkie wątpliwości dotyczące oddziaływania należy rozstrzygać na korzyść 
środowiska. Przedstawienie pełnej informacji na temat spodziewanego oddziaływania (lub jego braku) pozwoli uniknąć 
wątpliwości co do zakresu zagadnień branych pod uwagę w toku oceny. 

Prognoza powinna zawierać możliwie szczegółowy opis poszczególnych komponentów przyrodniczych występujących na 
analizowanych terenach, w oparciu o kwerendę materiałów pozyskanych między innymi od regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska, z monitoringów głównego oraz wojewódzkich inspektorów środowiska, nadleśnictw, publikacji naukowych, 
inwentaryzacji terenów wykonywanych w różnych celach, materiałów kartograficznych, danych systemów informatycznych 
gromadzących, przetwarzających i udostępniających informacje dotyczące zasobów przyrodniczych, itd. Zgodnie z informacjami 
przedstawionymi w Programie na str. 123 „Autorzy w drugim etapie prac nad programem zakładają wykonanie inwentaryzacji 
występowania drzew i krzewów na obszarach wytypowanych jako obszary zagrożenia powodziowego z uwzględnionym 
zagrożeniem ze strony podpiętrzenia wegetacyjnego inwentaryzacja ta prowadzona będzie latem 2018 r. Sugeruje się, aby w 
czasie prowadzenia tych prac zbierać dodatkowo informacje o florze i faunie w możliwie jak najszerszym zasięgu, dokumentując 
badania terenowe w formie fotografii. Uzyskane dzięki kwerendzie oraz w badaniach własnych informacje o przyrodniczych 
komponentach środowiska należy przedstawić również w formie graficznej. 

4.1 

Analizy w zakresie wpływu planowanych prac na obszary Natura 2000 powinny generalnie dotyczyć wszystkich przedmiotów ich 
ochrony, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na nadrzeczne lasy łęgowe. Siedlisko przyrodnicze o kodzie 91E0 - łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa) jest siedliskiem o znaczeniu 
priorytetowym. W prognozie należy zatem ocenić wpływ proponowanego zakresu wycinki drzew i krzewów na stan siedlisk 
lasów łęgowych oraz innych siedlisk zależnych od wód, w szczególności od zalewów rzecznych, chronionych w poszczególnych 
obszarach Natura 2000. Wpływ ten należy oceniać również w kontekście skumulowanym, mając na względzie ewentualne 
wycinki zrealizowane w poprzednich latach w areałach ww. siedlisk przyrodniczych. 

4.1 

Warto zaznaczyć, że lasy łęgowe często odznaczają się ponadprzeciętnym bogactwem flory i fauny (m.in. awifauny), a ich 
wycinka powoduje znaczne zubożenie dolin rzecznych pod względem przyrodniczym. Biorąc pod uwagę charakter działań 
realizowanych w ramach Programu, istotne jest dokonanie oceny wpływu zaplanowanych prac również na lasy i zarośla 
nadrzeczne zlokalizowane poza obszarami Natura 2000, w kontekście funkcjonowania korytarza ekologicznego dolin rzecznych, 
objętych ustaleniami Programu. Ponadto, należy uwzględnić pośredni wpływ planowanych wycinek na funkcjonowanie 
powiązanych z lasami i zaroślami nadrzecznymi składników ekosystemu. 

4.1 

W związku z tym, że dolina rzeki Wisły jest ważnym szlakiem migracji ptaków, szerszego omówienia w prognozie wymaga 
kwestia oddziaływania prac realizowanych w ramach Programu na awifaunę oraz jej siedliska. Prognoza powinna odnosić się do 
wpływu ustaleń Programu na funkcjonowanie tego szlaku. W nawiązaniu do ochrony awifauny wskazane na str. 128 ramy 
czasowe, w jakich wyłączono prowadzenie działań wynikających z Programu, między innymi dot. terminu lęgu ptaków, nie są 
właściwe. Obecnie w Programie okres ten określony został od początku marca do końca września, a powinien zostać wydłużony 
co najmniej do połowy października. 

4.1 

W kontekście wskazań ze str. 126, dotyczących usuwania drzew uszkodzonych, pustych w środku, pochylonych, itp., u których 
istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo wywrotu, należy odnieść się do wpływu usunięcia tych drzew na gatunki 
preferujące martwe drewno jako schronienia lub żerowisko, które mogą występować na danym terenie zgodnie z danymi 
uzyskanymi w kwerendzie oraz w trakcie badań terenowych. Odnieść się należy również do wpływu planowanej wycinki na 
drzewa dziuplaste, analizując to zagadnienie pod kątem utraty siedlisk, w tym schronień, miejsc lęgu, zimowisk, ptaków oraz 
nietoperzy. 

4.1 

Warto podkreślić, że na przedmiotowym terenie znajdują się także inne powierzchniowe formy ochrony przyrody (rezerwat, 
park krajobrazowy oraz obszar chronionego krajobrazu). W prognozie należy odnieść się również do walorów chronionych w 
ww. obszarach oraz dokonać analizy wpływu na poszczególne komponenty środowiska, wymienione w art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e 
ustawy OOŚ. 

4.1 

W prognozie winny znaleźć się zalecenia dotyczące zakresu i sposobu prowadzenia prac realizowanych w ramach Programu z 
uwagi na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, jak również na inne składniki ekosystemu przedmiotowych dolin 
rzecznych. Należy wziąć pod uwagę takie rozwiązania jak ograniczenie wycinki do gatunków obcych oraz gatunków 
niewłaściwych dla danego siedliska, czy wycinka tylko na jednym brzegu rzeki lub jedynie wokół obiektów inżynierskich (z 
możliwie dokładnym określeniem odległości od tych obiektów), a także rozwiązania jak najbardziej korzystne z punktu widzenia 
przedmiotów ochrony wspomnianych obszarów Natura 2000. Należy także zaproponować działania mające na celu ograniczanie 
negatywnego wpływu, np. okres i sposób prowadzenia wycinki. Dodatkowo należy zaznaczyć, że nie jest możliwym zaniechanie 
analiz w zakresie oddziaływania założeń Programu i przeniesienie ich na etap ewentualnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na obszary Natura 2000. 

4.1, 5.3 

Błędny jest zapis w Programie na str. 128 dotyczący sugestii wprowadzenia obowiązkowego przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, na podstawie art. 96 ustawy OOŚ. W świetle przepisów ww. ustawy nie 
ma możliwości odgórnego wskazania konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 
2000. Autorzy Programu powołując się na art. 96 ustawy OOŚ winni zauważyć, iż regionalny dyrektor ochrony środowiska 
stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 
jedynie w przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (o czym mowa w ust. 
2), a nie jak sugerują autorzy Programu obowiązkowo dla wszystkich przedsięwzięć prowadzonych na obszarze Natura 2000. 
Stąd tak ważnym jest, aby już na etapie strategicznych dokumentów, wpływy wynikające z działań zostały przeanalizowane 
również pod kątem oddziaływania na obszary Natura 2000. 

5.3 

W prognozie koniecznym jest zweryfikowanie zapisów Programu pod kątem możliwych sprzeczności planowanych działań z 
treścią ustanowionych już planów zadań ochronnych, a także planów ochrony oraz z informacjami i ustaleniami wynikającymi z 4.1 
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WYMÓG ZAWARTOŚCI PROGNOZY ROZDZIAŁ 

obecnie trwających prac w ramach procedur ustanawiania kolejnych planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla 
poszczególnych obszarów Natura 2000, czy planów ochrony bądź też ewentualnych zadań ochronnych dla rezerwatów. Autorzy 
prognozy w ocenie wpływu realizacji Programu na formy ochrony przyrody winni odnieść się do celów ochrony poszczególnych 
form ochrony przyrody, które zostały ustanowione w stosownych aktach prawnych powołujących poszczególne formy ochrony 
przyrody. W przypadku obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, przy uwzględnieniu informacji z SDF, gdzie wskazane są 
dane dotyczące powierzchni poszczególnych siedlisk stanowiących przedmioty ochrony, zasadne jest porównywanie wielkości 
wycinki w obrębie konkretnego siedliska z całkowitą powierzchnią tego siedliska w danym obszarze, przy uwzględnieniu celów 
określonych w planach zadań ochronnych lub planach ochrony. 

Prognoza powinna ponadto zawierać analizę skumulowanego oddziaływania na środowisko przyrodnicze (w tym przedmioty 
ochrony obszarów Natura 2000) określonych w Programie prac oraz innych przedsięwzięć wynikających z ustaleń 
zatwierdzonych lub planowanych do zatwierdzenia planów lub programów. W tym celu zasadne jest odniesienie się do innych 
dokumentów o charakterze strategicznym oraz uwzględnienie informacji zawartych w sporządzonych dla nich prognozach 
oddziaływania na środowisko. Należy przy tym mieć również na względzie wycinkę drzew i krzewów prowadzoną w poprzednich 
latach na terenie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

4.1 

W przypadku zidentyfikowania możliwości wystąpienia znacząco negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 należy 
zaproponować i przeanalizować możliwe do realizacji rozwiązania alternatywne w stosunku do działań wskazanych w Programie 
oraz uzasadnić ich wybór. 

5.3 

Należy również przedstawić propozycje w zakresie metod monitoringu skutków realizacji zadań wynikających z Programu, które 
pozwoliłyby m.in. na określenie, czy właściwie oceniono skalę i zasięg ich oddziaływania na środowisko, w tym przedmioty 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz na ocenę skuteczności zaproponowanych działań minimalizujących. 

5.4 

Ponadto, w prognozie należy zaproponować działania mające na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, wynikających z realizacji zapisów Programu. Warto zauważyć, że obowiązek odpowiedniej kompensacji szkód nie 
odnosi się jedynie do obszarów Natura 2000. W odniesieniu do innych walorów przyrodniczych zastosowanie znajduje art. 75 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 788, ze zm.). 

5.3 

Wyjaśnienia wymaga informacja ze str. 128 Programu, dlaczego tylko „w przypadku wycinki selektywnej, obejmującej do 20% 
danego poligonu lub linii w pierwszej kolejności usuwane będą neofity - gatunki obce dla danego zbiorowiska”. Założenie takie 
powinno być zawarte dla każdej selektywnej wycinki bez względu na powierzchnię, bądź % powierzchni siedliska jaki będzie ona 
obejmować. 

5.3 

W Programie wielokrotnie wskazano na konieczność dalszej weryfikacji obszarów pod względem potrzeby wykonania wycinki 
oraz ewentualnego jej zakresu, co ma mieć miejsce w „drugim etapie prac”. Ważnym elementem tego etapu ma być 
inwentaryzacja występowania drzew i krzewów na obszarach wytypowanych jako obszary zagrożenia powodziowego. Zatem 
koniecznym jest uwzględnienie w prognozie oddziaływania na środowisko również prac prowadzonych na tym etapie, zwłaszcza 
jeśli chodzi o wyniki badań terenowych. 

4.1 

Wszelkie materiały graficzne, załączone do Programu lub prognozy, jak np. zestawienie gatunków oraz siedlisk przyrodniczych 
występujących na analizowanym terenie, czy położenie obszarów chronionych, należy przedstawić w odniesieniu do lokalizacji 
terenów objętych wycinką (z zaznaczeniem rodzaju wycinki, tj. wycinka całkowita, wycinka selektywna, itd.), w skali 
umożliwiającej możliwe szczegółowe, czytelne przedstawienie analizowanych zagadnień. 

Geobaza 
Program
u wycinki 

GIS po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 
środowisko dla projektu Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZG W 
Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym terminie działań - uznaje za konieczne 
ujęcie w ww. prognozie oddziaływania realizacji działań i postanowień projektowanego dokumentu na zdrowie ludzi. 

4.2 

 

2.2 Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

2.2.1 Przyjęty model oceny Programu wraz z opisem metodyki oceny 

Oceny oddziaływania na środowisko od prawie dwóch dekad służą jako uniwersalne narzędzie do 
oceny zarówno przedsięwzięć – inwestycji, jak również projektów dokumentów strategicznych 
wszystkich poziomów, pod kątem ich potencjalnego pozytywnego i negatywnego oddziaływania na 
środowisko w rozbiciu na ocenę zawartych w nich celów, działań i narzędzi. Procedury te uwzględniają 
przy tym możliwe dla ocenianej inwestycji lub dokumentu alternatywy oraz wskazują działania, 
minimalizujące wykryte niekorzystne oddziaływania.  

Niniejsza Prognoza, w rozumieniu celu, jakiemu służy procedura SOOŚ, ma charakter prewencyjny, 
weryfikujący spełnienie zasady nadrzędnej – zapewnienia poszanowania zasad zrównoważonego 
rozwoju. Przyjęto, iż stosowany w niniejszej Prognozie model oceny będzie odpowiadał najczęściej 
rozpowszechnionemu w Polsce wzorowi oceny, tj. stosowanemu dla oceny tego rodzaju 
przedsięwzięć, które da się skonkretyzować lokalizacyjnie oraz technologicznie.  

Jednocześnie – mając do czynienia z planem strategicznym - wzięto pod uwagę, że poszczególne 
składowe oceny muszą być dostosowane jakościowo do różnych, często odmiennych w swoim 
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charakterze elementów dokumentu, czyli m. in. powinny zawierać odmienne w swoim charakterze i 
metodzie oceny. 

Oceniany dokument bardzo precyzyjnie określa zestaw działań stanowiących wytyczne do utrzymania 
właściwych warunków przepływu wód powodziowych na wybranych odcinkach rzek regionu wodnego 
Dolnej Wisły, zdefiniowanych w geobazie będącej jego załącznikiem. 

W pierwszym etapie opracowano go na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji jednostek samorządu 
terytorialnego oraz modelowania hydraulicznego. Następne analizy inicjalnej wersji programu 
powiązano z procesem przygotowania prognozy weryfikując pierwotnie przyjęte działania w oparciu o 
kryteria przyrodnicze i społeczno - ekonomiczne. 

Do oceny oddziaływań w ramach niniejszej prognozy w maksymalnym możliwym stopniu 
wykorzystano nowoczesne środki analiz przestrzennych z wykorzystaniem technik GIS, dowiązując je 
do przygotowanej w ramach programu geobazy. 

Do oceny wykorzystano zarówno materiały dostępne publicznie jak i pozyskane na potrzeby 
wykonania prognozy z instytucji takich jak GDOŚ, właściwe RDOŚ i WIOŚ, GUS, LP, UOZ, itp.  

W przypadkach szczegółowych opierano się na tzw. analizach eksperckich, wskazując konkretne 
rekomendacje względem zaproponowanych działań pozwalające wykluczyć negatywny wpływ wycinki 
na oceniane elementy. Stosowano przy tym zasadę przezorności, wykluczając z działań programu 
poligony, w przypadku których np. w efekcie braku danych nie dało się jednoznacznie wykluczyć 
możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania na dany element. 

Efektem przeprowadzonych w Prognozie analiz jest końcowa zawartość Programu i będącej jego 
załącznikiem geobazy, scharakteryzowanej w rozdziale 3.1 niniejszej Prognozy. Uwzględnia ona 
rekomendacje w zakresie minimalizacji zidentyfikowanych i potencjalnych oddziaływań, wynikające z 
analizy szczegółowej , pozwalające na realizację celu głównego Programu bez znaczących negatywnych 
oddziaływań na środowisko przyrodnicze i kulturowe. 

2.2.2 Stopień szczegółowości prowadzonych ocen  

Zgodnie z artykułem 52 pkt. 1 ustawy OOŚ oraz opinii właściwych organów informacje zawarte w 
Prognozie oddziaływania na środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej 
wiedzy i metod oceny. Powinny być także dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości 
Programu oraz jego miejsca w hierarchii systemu zarządzania, w tym do kolejności etapów, w jakim 
podejmowane są decyzje strategiczne przez niego wyznaczane. 

Podobnie sformułowany został zapis artykułu 5.2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko:  

„Sprawozdanie[…], przygotowane zgodnie z ust. 1, zawiera informacje, które mogą być racjonalnie 
wymagane, z uwzględnieniem […] zawartości i poziomu szczegółowości planu lub programu, jego 
stadium w procesie podejmowania decyzji oraz zakresu, w jakim niektóre sprawy mogą zostać 
właściwiej ocenione na różnych etapach tego procesu, w celu uniknięcia powielania oceny.” 

Analizowany dokument znajduje się na jednym z ostatnich szczebli planowania strategicznego i 
wyznacza ramy realizacji konkretnych działań związanych z utrzymaniem stanu koryt rzek Regionu 
Wodnego Dolnej Wisły, pozwalającym na możliwie bezpieczne przeprowadzenie nimi fal 
wezbraniowych. 
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Dlatego adekwatnym stopniem szczegółowości analiz dla komponentów objętych bezpośrednim 
oddziaływaniem, w szczególności elementów biotycznych jest ocena o możliwie wysokim stopniu 
szczegółowości, na poszczególnych, zdelimitowanych w Programie, odcinkach tych rzek według 
przyjętego wcześniej kilometrażu, jednak z uwzględnieniem strategicznego charakteru niniejszej 
oceny. 

W przypadku części komponentów abiotycznych, nie objętych bezpośrednim i istotnym 
oddziaływaniem, oceny prowadzone były na wyższym stopniu ogólności, co wynika ze stopnia 
szczegółowości zagregowanych danych (np. na szczeblu wojewódzkim lub zlewniowym).  

Takie podejście, zgodnie z przyjętą wcześniej metodyką, pozwala na ocenę oddziaływań zarówno w 
skali mikro z bardzo dużą szczegółowością, a po odpowiedniej generalizacji również w skali makro, czyli 
w zlewni objętych działaniami Programu. 

2.3 Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 
we współczesnej wiedzy 

Oceniany Program w swej zawartości nie porusza i nie zawiera propozycji nowych, zupełnie 
niezbadanych dotąd działań i oddziaływań. Wpływ usuwania roślinności na poszczególne elementy 
środowiska jest zjawiskiem często występującym i dość dobrze poznanym, dlatego w tym kontekście 
autorzy nie napotkali trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Duże wyzwanie stanowił natomiast przestrzenny zasięg dokumentu obejmujący odcinki rzek regionu 
wodnego o łącznej długości niemal 440 km. Biorąc pod uwagę fakt iż doliny rzeczne stanowią 
najcenniejsze i najbardziej zróżnicowane biotopy, ilość informacji i danych koniecznych do 
usystematyzowania i przeanalizowania była niezwykle duża. 

Mając to na uwadze autorzy od początku starali się pozyskać jak najszersze i najbardziej aktualne dane 
możliwe do zaimplementowania w systemie informacji przestrzennej, co umożliwiło 
wielopłaszczyznową i kompleksową analizę oraz ocenę wszystkich możliwych oddziaływań Programu 
na poszczególne komponenty środowiska. 
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3 INFORMACJA O ZAWARTOŚCI PROGRAMU ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI 
DOKUMENTAMI 

3.1 Informacja o zawartości, zasięgu i głównych celach projektowanego dokumentu 

Celem opracowywanego Programu jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego na obszarze regionu 
wodnego Dolnej Wisły, poprzez właściwe uformowanie stanu zadrzewień i zakrzaczeń. Dokument 
zawiera rekomendacje, dotyczące roślin, które należy poddać wycince całkowitej bądź częściowej, w 
celu poprawy warunków przepływu wód powodziowych na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 1%. W tabeli poniżej 
zastawiono odcinki rzek objętych opracowaniem. 

Tab. 1 Zestawienie odcinki rzek objętych opracowaniem 

Lp. Nazwa rzeki Odcinek objęty opracowaniem ŁĄCZNIE km 

1 Dolna Wisła od km 684 do ujścia do Zatoki Gdańskiej 258,0 

2 Brda w km od 0+000 do 21+500 21,5 

3 Wda w km od 0+000 do 9+500 9,5 

4 Drwęca w km od 1+000 do 2+500, 47+000 do 52+000, 98+000 do 104+000, 151+000 do 160+000 21,5 

5 Radunia w km od 7+000 do 11, 28+500 do 30+000 5,5 

6 Piaśnica w km od 0+000 do 5+500 5,0 

7 Reda w km od 10+000 do 27+000 17,0 

8 Bolszewka w km od 1+000 do 7+000 6,0 

9 Bauda w km od 26+000 do 40+000 14,0 

10 Pasłęka w km od 10+500 do 17+200 6,7 

11 Wierzyca w km od 29+500 do 38+000 8,5 

12 Słupia w km od 2+000 do 16+000, 25+000 do 32+500, 34+000 do 54+000, 68+250 do 83+650 56,9 

13 Łeba w km od 68+250 do 76+130 8,4 

14 Skotawa w km 0+000 do 3+500 3,5 

Suma 442,0 

Dokument zawiera analizę prawną otoczenia Programu, krótką charakterystykę obszaru, na którym 
prowadzone będą działania, opis przyjętej metodyki oraz wykaz roślin rekomendowanych do wycinki. 
Dodatkowo zawiera on załączniki z zestawieniem wyników modelowania hydraulicznego oraz mapy 
wynikowe z rekomendacjami dla wszystkich analizowanych rzek. 

Program tworzony był w dwóch etapach. W pierwszym dokonano analizy materiałów cyfrowych w 
środowisku GIS, na podstawie której powstała baza danych wejściowych, służąca dalszej analizie w 
etapie drugim. Roślinność, którą na etapie pierwszym zidentyfikowano na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią, poddano szczegółowej również dwufazowej ocenie wielokryterialnej w etapie 
kolejnym, podczas której najpierw brano pod uwagę czynniki hydrauliczne, które następnie 
zweryfikowano w oparciu o wynikające z tego przesłanki co do podejmowania wycinki drzew i 
krzewów. W tym celu posłużono się modelami hydraulicznymi, stworzonymi na podstawie danych z 
projektu ISOK, informacjami uzyskanymi w procesie ankietyzacji gmin (faza I) oraz mapami ryzyka 
powodziowego i danymi dotyczącymi form ochrony przyrody (faza 2), znajdującymi się na 
analizowanym obszarze. Na ich podstawie sprawdzono czy: 

 w wyniku usunięcia roślin nastąpi obniżenie się zwierciadła wody przy przepływie 1%, a co za 
tym idzie zmniejszy się zagrożenie powodziowe; 
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 na analizowanych odcinkach rzek zaobserwowano w ostatnich 20 latach powodzie 
spowodowane zatorami, bądź brakiem regularnie przeprowadzanych prac utrzymaniowych; 

 zalanie danego obszaru spowoduje straty finansowe; 

 istnieją tam formy ochrony przyrody uniemożliwiające całkowicie bądź częściowo 
przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów. 

 
Ryc. 1 Zasięg przestrzenny dokumentu 

Analizę przeprowadzono w oparciu o zgromadzone dane i informacje, stopniowo eliminując obszary, 
co do których nie wystąpiły przesłanki przemawiające za ich usunięciem. Ostateczna decyzja była 
wypadkową zebranych danych oraz oceny eksperckiej z uwzględnieniem wspomnianych kryteriów 
środowiskowych w fazie II. 

  

Ryc. 2 Rozkład procentowy ostatecznych rekomendacji dla każdej rzeki w odniesieniu do powierzchni roślin 

Zestawienie szczegółowe, uwzględniające wyniki wszystkich analiz przedstawiono w Tab. 2: 
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Tab. 2 Zadrzewienia i zakrzaczenia zakwalifikowane do wycinki w Ramach Programu, uwzględniając rekomendacje wynikające z prognozy – podsumowanie  

rzeka km opracowywane liczba poligonów 
Sum. pow. 

poligonów [ha] 

poligony rekomendowane do 
wycinki 

Poligony rekomendowane do 
wycinki częściowej 

poligony rekomendowane do 
pozostawienia 

liczba 
pow. 
[ha] 

udział 
pow. [%] 

liczba 
pow. 
[ha] 

udział 
pow. [%] 

liczba 
pow. 
[ha] 

udział 
pow. [%] 

Bauda 26+000 40+000 819 81.06 0 0 0.00% 115 8.09 9.98% 704 72.97 90.02% 

Bolszewka 1+000 7+000 92 33.35 29 5.46 16.37% 0 0 0.00% 63 27.88 83.60% 

Brda 0+000 21+500 749 187.22 119 12.64 6.75% 5 3.36 1.79% 625 171.23 91.46% 

Drwęca 

1+000 2+500 34 8.45 7 0.22 2.60% 0 0 0.00% 27 8.23 97.40% 

47+000 52+000 122 35.70 10 0.44 1.23% 20 2.96 8.29% 92 32.29 90.45% 

98+000 104+000 192 181.98 4 0.11 0.06% 36 8.63 4.74% 152 173.24 95.20% 

151+000 160+000 374 105.20 4 0.23 0.22% 22 3.58 3.40% 348 101.38 96.37% 

Łeba 68+250 76+130 346 40.58 6 0.3 0.74% 0 0 0.00% 340 40.28 99.26% 

Pasłęka 10+500 17+200 253 34.99 0 0 0.00% 140 12.91 36.90% 113 22.08 63.10% 

Piaśnica 0+000 5+500 235 93.60 0 0 0.00% 4 0.24 0.26% 231 93.36 99.74% 

Radunia 
7+000 11+000 86 2.84 24 1.29 45.42% 0 0 0.00% 62 1.55 54.58% 

28+500 30+000 22 5.19 4 0.13 2.50% 2 2.47 47.59% 16 2.59 49.90% 

Reda  10+000 27+000 258 107.20 21 5.05 4.71% 8 12.29 11.46% 229 89.86 83.82% 

Skotawa 0+000 3+500 65 35.00 0 0 0.00% 9 1.56 4.46% 56 33.44 95.54% 

Słupia 

2+000 16+000 827 113.48 0 0 0.00% 57 7.29 6.42% 770 106.2 93.58% 

25+000 32+500 462 75.52 0 0 0.00% 11 2.07 2.74% 451 73.45 97.26% 

34+000 54+000 2604 234.19 0 0 0.00% 55 3.34 1.43% 2549 230.85 98.57% 

68+250 83+650 352 315.40 0 0 0.00% 10 2.37 0.75% 342 313.03 99.25% 

Wda 0+000 9+500 169 43.13 32 3.87 8.97% 14 13.54 31.39% 123 25.73 59.66% 

Wierzyca 29+500 38+000 381 40.54 4 0.05 0.12% 0 0 0.00% 377 40.5 99.90% 

Wisła 684+000 939+000 18347 8581.77 40 0.73 0.01% 1495 425.34 4.96% 16812 8155.7 95.04% 

  
SUMA 26789 10356.39 304 30.52 0.29% 2003 510.04 4.92% 24482 9815.84 94.78% 
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3.2 Ocena powiązań Programu z innymi dokumentami strategicznymi 

Ramowa Dyrektywa Wodna 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna jest 
najważniejszym dokumentem podejmującym zagadnienia gospodarowania wodami na terenie UE. 
Głównym zadaniem wynikającym z zapisów RDW jest takie gospodarowanie wodami, by umożliwić 
osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych do roku 2015 (z 
uwzględnieniem ustępstw czasowych i merytorycznych). Dla przypadkach gdy część wód jest tak 
zmieniona na skutek działalności człowieka lub jej stan naturalny jest taki, że osiągnięcie dobrego 
stanu może być niewykonalne lub niewspółmiernie kosztowne, mogą zostać określone mniej 
rygorystyczne cele środowiskowe na podstawie właściwych, oczywistych i przejrzystych kryteriów, a 
wszystkie praktyczne działania powinny zostać podjęte celem uniknięcia dalszego pogarszania się 
stanu wód.  

W myśl ogólnego dostępu do informacji oraz udziału w realizacji zadań Dyrektywy dla zapewnienia 
udziału ogółu społeczeństwa, w tym użytkowników wód, w ustaleniu i aktualizacji planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu konieczne jest dostarczenie odpowiedniej informacji o 
planowanych środkach oraz sprawozdawanie o postępach w ich wdrażaniu w celu włączenia ogółu 
społeczeństwa przed podjęciem ostatecznych decyzji w sprawie niezbędnych środków. 

Postanowienia niniejszej Dyrektywy zostały zaimplementowane do Prawa wodnego, w którym zawarte 
są zapisy dotyczące konieczności wdrożenia działań służących osiąganiu wyznaczonych celów 
środowiskowych (osiągania dobrego stanu wód). Sposoby osiągania wyznaczonych celów zawarte są w 
Planach gospodarowania wodami na obszarach poszczególnych dorzeczy. Natomiast zgodnie z 
zapisami Prawa wodnego Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) jest jednym z podstawowych 
dokumentów planistycznych Polski, który ma umożliwić realizację wymagań wskazanych w RDW 
dotyczących konieczności opracowania Programów działań służących osiągnięciu zakładanych celów 
środowiskowych. Dlatego Istotnym elementem Planów gospodarowania wodami jest podsumowanie 
działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju. Wskazane działania powinny być 
zrealizowane w obrębie poszczególnych dorzeczy do 2015 r., bądź w uzasadnionych przypadkach w 
okresie późniejszym. Działania te odnoszą się do konkretnych przedsięwzięć, jak również dotyczą 
środków o wymiarze administracyjnym, ekonomicznym, badawczym oraz edukacyjnym i 
informacyjnym.  

Ramowa Dyrektywa Wodna wskazuje, że Plany gospodarowania wodami w dorzeczach mogą być 
uzupełniane poprzez opracowywanie bardziej szczegółowych programów i planów gospodarowania 
dla zlewni, sektora, zagadnienia lub typu wód, celem zajęcia się poszczególnymi aspektami gospodarki 
wodnej. Wdrożenie tych działań nie zwalnia Państw Członkowskich z wypełniania jakichkolwiek 
zobowiązań określonych na mocy innych części niniejszej dyrektywy. 

Realizacja założeń Programu nie narusza postanowień RDW oraz dokumentów z nią powiązanych gdyż 
nie wpływa negatywnie na cele ochrony wód2. Podkreślić należy również spełnianie przez założenia 
Programu przesłanki nadrzędnego interesu publicznego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, 
które uzasadniają w szczególnych przypadkach, przy spełnieniu wymogów art. 4.7 dyrektywy ich 
nieosiągnięcie. 

 

 

                                                           

2 Zgodnie z analizami przeprowadzonymi w rozdziale 4. 
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Dyrektywa Powodziowa 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U.UE L 288/27) ma na celu zmniejszenie ryzyka 
występowania powodzi, a także minimalizacji skutków ich występowania na terenie Unii Europejskiej. 
Realizacji zadań przedstawionych w Dyrektywnie 2007/60/WE obejmuje trzy etapy sporządzania przez 
kraje członkowskie dokumentów planistycznych, do których zaliczyć można: 

 wstępną ocenę ryzyka powodziowego, którą kraje członkowskie powinny sporządzić do 
grudnia 2011 roku, 

 mapy zagrożenia oraz mapy ryzyka powodziowego, które winny być sporządzone do grudnia 
2013 roku, 

 plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które winny być sporządzone do grudnia 2015 
roku. 

Wyżej wymienione dokumenty podlegać powinny następnie przeglądowi i aktualizacji: 

 „Wstępne oceny ryzyka powodziowego poddawane są przeglądowi i, w razie potrzeby, 
aktualizowane do dnia 22 grudnia 2018 r., a następnie co sześć lat.  

 Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są poddawane przeglądowi i, w 
razie potrzeby, aktualizowane do dnia 22 grudnia 2019 r., a następnie co sześć lat.  

 Plan(-y) zarządzania ryzykiem powodziowym są poddawane przeglądowi i, w razie potrzeby, 
aktualizowane, wraz z elementami zawartymi w załaczniku B, do dnia 22 grudnia 2021 r., a 
następnie co sześć lat.” 

Dyrektywa Powodziowa wskazuje, że „z myślą o unikaniu i ograniczaniu negatywnych skutków 
powodzi na danym obszarze właściwym jest opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 
Przyczyny i skutki zdarzeń powodziowych są zróżnicowane w zależności od kraju i regionu Wspólnoty. 
Dlatego też w planach zarządzania ryzykiem powodziowym powinno się wziąć pod uwagę szczególne 
cechy terenów objętych tymi planami, umożliwiając opracowanie indywidualnych rozwiązań 
uwzględniających potrzeby i priorytety dotyczące tych terenów przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniej koordynacji na obszarach dorzeczy i dążeniu do osiągnięcia celów środowiskowych 
określonych w prawodawstwie wspólnotowym.” Ponadto „w planach zarządzania ryzykiem 
powodziowym szczególny nacisk powinno się położyć na zapobieganie, ochronę i przygotowanie. Aby 
rzeki miały więcej miejsca, plany te powinny w miarę możliwości uwzględniać utrzymywanie i/lub 
odnowę tarasów rozlewowych, a także środki zapobiegania szkodom związanym ze zdrowiem ludzkim, 
środowiskiem, dziedzictwem kulturowym i działalnością gospodarczą oraz środki minimalizujące tego 
rodzaju szkody.” 

Wyżej wymienione zapisy Dyrektywy 2007/60/WE wykazują bezpośrednie powiązanie z celami 
Programu wycinki. To właśnie wymienione w Dyrektywie uwarunkowania lokalne mogą zwiększać 
ryzyko powodziowe. Realizacja prac związanych z wycinką powoduje minimalizację ryzyka, 
zapobieganie szkodom związanym ze zdrowiem ludzkim, środowiskiem, dziedzictwem kulturowym i 
działalnością gospodarczą. 

Plan ochrony zasobów wodnych Europy 

Przyjęty 14 listopada 2012 r. przez kolegium komisarzy "Plan ochrony zasobów wodnych Europy" 
(Blueprint to safeguard Europe's water resources, wersja finalna dokumentu z 19 listopada 2012 r.) 
jest komunikatem opracowanym na podstawie licznych informacji i analiz, w tym sprawozdania 
Europejskiej Agencji Środowiska (EAŚ) w sprawie stanu wód, przeprowadzonych przez Komisję ocen 
planów gospodarowania wodami w dorzeczu (planów PGWD) oraz przeglądu polityki dotyczącej 
niedoboru wody i susz, a także oceny funkcjonowania polityki UE w zakresie wody słodkiej. Plan ten 
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uzupełniono także oceną skutków oraz wynikami szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, które 
przeprowadzono zarówno w związku z jego opracowywaniem oraz w ramach wspomnianej oceny 
funkcjonowania polityki UE. 

Głównym celem tego dokumentu jest doprowadzenie w długofalowej perspektywie do 
zrównoważenia wszystkich działań, które mają wpływ na wodę, zapewniając w ten sposób dostępność 
wody dobrej jakości na potrzeby zrównoważonego i sprawiedliwego użytkowania. Ten cel został już 
określony w dyrektywie RDW, jednak powstały plan ma pomóc w jego osiągnięciu dzięki określeniu 
przeszkód oraz sposobów ich pokonania.  

Do realizacji celu RDW zaproponowano w planie strategię trójstopniową. Opiera się ona na 
optymalizacji wdrażania obecnej polityki wodnej EU dzięki pełnemu wykorzystaniu istniejących 
przepisów lub skuteczniejsze stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”, zwiększenie integracji celów 
polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami polityki, wypełnieniem luk w obecnych ramach, 
zwłaszcza w zakresie rozwiązań potrzebnych do zwiększania efektywności wodnej. Plan nie narzuca 
sztywnych i uniwersalnych rozwiązań. Proponuje za to zestaw narzędzi, przy pomocy których państwa 
członkowskie mogą usprawnić gospodarkę wodną w skali kraju, regionu czy poszczególnych dorzeczy. 
W planie ochrony wód podkreślono, że ochrona wody nie wiąże się jedynie ze środowiskiem i 
zdrowiem, ale że ma ona także znaczenie w zapewnieniu wzrostu gospodarczego i dobrobytu. 
Dokument ten ma odniesienie do ocenianego Programu jedynie pośrednie, określone przez inne 
dokumenty dotyczące ochrony zasobów wodnych, a w szczególności Prawo wodne. 

3.2.1 Wybrane dokumenty szczebla krajowego i regionalnego 

Prawo Wodne – Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1566). 

Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu obejmują wycinkę drzew i krzewów 
znajdujących się na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 1%. Swym 
zasięgiem obszary te obejmują grunty pokryte wodami, tereny pomiędzy linią brzegu, a linią podstawy 
wału przeciwpowodziowego oraz tereny przyległe, niechronione przez wały. Z powodu zróżnicowania 
tych terenów pod względem własnościowym, obowiązują tam różne przepisy dotyczące prowadzenia 
prac utrzymaniowych oraz prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 

Wszystkie wody objęte niniejszym Programem definiowane są jako śródlądowe wody płynące (art. 22 
uPW). Zgodnie z art. 216 ust. 1 uPW grunty pokryte wodami stanowią własność właściciela tych wód, a 
właścicielem wód może być Skarb Państwa, osoba prawna albo osoba fizyczna (art. 211 uPW). 

Zgodnie z art. 212 Prawa Wodnego, prawa właścicielskie, w stosunku do wód publicznych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonują: 

 Wody Polskie – w stosunku do śródlądowych wód płynących, z wyłączeniem śródlądowych 
dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

 Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w stosunku do śródlądowych dróg wodnych 
o szczególnym znaczeniu transportowym. 

Śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym, które w nowym Prawie Wodnym 
definiowane są jako śródlądowe drogi wodne istotne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
systemu transportowego kraju (art. 193 ust. 4 uPW). Zgodnie z art. 193 ust. 7 mają one zostać 
wyznaczone w drodze rozporządzenia. Obecnie (stan na wrzesień 2018 r.) istnieje projekt 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym z dnia 12.12.2017, w którym odcinek Wisły objęty Programem został zaklasyfikowany 
do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. W momencie wejścia w 
życie wyżej wymienionego rozporządzenia, część praw właścicielskich w stosunku do wód 



Projekt prognozy oddziaływania na środowisko  
dla projektu Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Gdańsku 

16 
 

powierzchniowych oraz nieruchomości gruntowych, objętych Programem przejdą w ręce ministra 
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. 

Zgodnie z art. 212 ust. 3 uPW, w celu realizacji inwestycji z zakresu ochrony przed powodzią na 
drogach wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, minister właściwy do spraw żeglugi 
śródlądowej upoważnia Wody Polskie do wykonywania praw właścicielskich. Zgodnie z art. 165 uPW 
ochronę przed powodzią realizuje się między innymi poprzez kształtowanie zagospodarowania 
przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, w szczególności obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią, co oznacza, że planowana wycinka drzew i krzewów wpisuje się w te działania. 
W związku z tym, przed przystąpieniem do realizacji Programu wycinki na Wiśle, minister właściwy do 
spraw żeglugi śródlądowej oraz Wody Polskie powinny zawrzeć porozumienie, które określać będzie w 
szczególności (art. 212 ust. 4 uPW): 

1) Harmonogram prac objętych inwestycją; 
2) Źródła finansowania inwestycji; 
3) Potencjalne zagrożenia związane z realizacją inwestycji oraz planowane metody ograniczania 

lub eliminacji tych zagrożeń; 
4) Sposób informowania ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej przez Wody Polskie o 

wystąpieniu przeszkód w realizacji harmonogramu prac oraz planowanych działań 
naprawczych. 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 uPW właściciel wód utrzymuje wody z uwzględnieniem konieczności 
osiągnięcia celów środowiskowych. Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych 
polega na zachowaniu stanu dna lub brzegów i realizowane jest poprzez (art. 227 ust. 1 i 3 uPW): 

 Wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;  

 Usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;  

 Usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód 
powierzchniowych;  

 Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających 
z działalności człowieka;  

 Udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających 
swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;  

 Rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych 
zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych. 

Wykaz planowanych działań, o których mowa powyżej, zawarty jest w planach utrzymania wód. Są to 
dokumenty planistyczne, służące planowaniu w gospodarowaniu wodami, w których wskazuje się (art. 
327 uPW): 

 podmioty odpowiedzialne za realizację działań; 

 uzasadnienie konieczności realizacji działań, z uwzględnieniem spodziewanych efektów 
realizacji; 

 jeżeli jest to możliwe, szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających z planowanych 
działań; 

 zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizację działań oraz termin i sposoby ich realizacji 

Działania zawarte w planach utrzymania wód wpisują się w główny cel Programu, jakim jest 
polepszenie ochrony przed powodzią, poprzez udrożnienie koryt cieków, regularną konserwację i 
utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w art. 226 ust. 1 uPW 
stwierdzony jest jedynie fakt utrzymywania wód przez jego właściciela. Nigdzie nie stwierdzono jednak 
obowiązku ich utrzymania, ani nie przewidziano żadnych kar w przypadku braku podjęcia takich 
działań. Zgodnie z art. 240 uPW (ust. 4 pkt 8 i ust. 2 pkt 14) zarządy zlewni realizują zadania związane z 
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utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym 
obwałowań oraz obszaru międzywala, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 
transportowym, a nadzór nad realizacją tych prac sprawuje krajowy zarząd gospodarki wodnej. Jednak 
zgodnie z ust. 3 pkt 9 tego samego artykułu, prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód 
płynących oraz pokrytych nimi gruntów, wykonują regionalne zarządy gospodarki wodnej. 

Oprócz gruntów pokrytych wodami, Program obejmuje też grunty przyległe do wód, które nie należą 
już do właściciela wód, nawet w przypadku ich zalania podczas powodzi (art. 222 ust. 1 uPW). Zgodnie 
z art. 258 ust. 5 uPW Wody Polskie reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują prawa właścicielskie 
Skarbu Państwa w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych 
położonych w międzywalu, nieruchomości pod wałami przeciwpowodziowymi oraz wałów 
przeciwpowodziowych przyległych do śródlądowych wód płynących, z wyłączeniem śródlądowych 
dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Natomiast w stosunku do stanowiących 
własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w międzywalu śródlądowych dróg 
wodnych o znaczeniu transportowym, a także w stosunku do nieruchomości, budynków i budowli, z 
wyjątkiem wałów przeciwpowodziowych, funkcjonalnie i bezpośrednio powiązanych z tymi drogami 
wodnymi, prawa właścicielskie Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw żeglugi 
śródlądowej (art. 258 ust. 6 uPW). Analizując powyższe zapisy, można dostrzec brak określenia 
podmiotu sprawującego prawa właścicielskie w stosunku do wałów przeciwpowodziowych 
funkcjonalnie i bezpośrednio powiązanych ze śródlądowymi drogami wodnymi o szczególnym 
znaczeniu transportowym. W momencie wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, może się okazać, że wyżej 
wymienione wały przeciwpowodziowe pozostaną bez podmiotu sprawującego prawa właścicielskie.  

Pozostałe nieruchomości gruntowe, objęte Programem, a niewymienione powyżej, należą do osób 
prawnych bądź fizycznych. Rozproszenie praw i obowiązków na wiele podmiotów zawsze przekłada się 
na wydłużenie się procesu decyzyjnego i bardziej zawiłe procedury administracyjne. Aby temu 
zapobiec, Prawo Wodne przewiduje specjalny tryb podejmowania decyzji, dotyczących usunięcia roślin 
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W takich przypadkach, dyrektor regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich może w drodze decyzji nakazać usunięcie drzew lub 
krzewów, w celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych (art. 175 ust. 1, 
art. 14 ust. 6 pkt 1 uPW). Zgodnie z art. 176 ust. 9 uPW może on również nakazać w drodze decyzji 
usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz ich najbliższego otoczenia tj. z 
terenów znajdujących się w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału. Jest to istotny zapis, znacznie 
ułatwiający koordynowanie inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, umożliwiając 
podejmowanie koniecznych działań, bez uzyskiwania dodatkowych zgód od właścicieli działek. 

Program wodno-środowiskowy kraju 

Program wodno-środowiskowy kraju, obok planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 
jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej. Stanowi on 
uporządkowany zbiór działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie przez wody celów 
środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Wśród działań wyróżnionych w 
dokumencie nie ma działań sprzecznych z ocenianym Programem wycinki drzew i krzewów. Działania 
te koncentrują się głównie wokół wykorzystania zasobów i poprawy jakości wody. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

Zatwierdzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Plan gospodarowania wodami (PGW), a w 
zasadzie aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami (aPWG) na obszarze dorzecza Wisły jest syntezą 
prac przeprowadzonych na obszarze dorzecza w drugim cyklu planistycznym związanym z wdrażaniem 
prawa unijnego w Polsce. Wśród jego elementów znajdują się m.in.: ogólny opis cech 
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charakterystycznych obszaru dorzecza, identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych i 
ocena ich wpływu na stan wód, wykaz obszarów chronionych, mapa sieci monitoringu i wykaz 
Programów monitoringowych, a także ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i 
obszarów chronionych. W dokumencie nie ma nawiązania wprost do działań z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej, które polegałyby na wycince drzew i krzewów. Wśród działań przewidzianych do 
realizacji wymienia się natomiast opracowanie krajowego Programu udrożnienia rzek, a w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej przebudowę i udrożnienie koryt rzecznych, modernizację i budowę 
nowych obwałowań, budowę polderów, ochronę obszarów wodno-błotnych. 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 

Przyjęte Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu zarządzania 
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) 
są końcowym, czwartym dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywą 2007/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa). Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 
powinny zawierać katalog działań, zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem 
powodziowym. Plany będą obejmować wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, kładąc 
nacisk na działania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz zrównoważonego 
zagospodarowania przestrzennego, retencji wód, kontrolowanych zalewów łącznie z systemami 
wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi. Uwzględniać będą cechy charakterystyczne dla 
danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej koordynacji w skali 
dorzecza, w tym w obszarach międzynarodowych. 

W planie zarządzania ryzykiem powodziowym kontekst wycinki drzew i krzewów pojawia się przy 
zwiększeniu przepustowości dolin rzecznych. Wskazywany jest sam Program wycinki drzew i krzewów 
w innych regionach wodnych Wisły i podkreślane są jego kluczowe założenia związane z udrożnieniem 
dolin rzecznych. Zadania związane z usuwaniem zadrzewienia wpisane są w działania Planu. Jednakże 
wymienione jest ryzyko związane z wycinką tzw. transfer ryzyka, czyli podejmowania działań, których 
efekty w jednym miejscu okupione są stratami i ryzykiem w innym miejscu. Działania takie wskazano 
jako w większości przypadków niewłaściwe i podkreślono konieczność rozpatrywania i analizowania 
takich przypadków indywidualnie i szczegółowo. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów 
najbardziej narażonych na jej skutki 

Zgodnie z zapisami w działania, które mogą przyczynić się do łagodzenia i minimalizacji skutków suszy 
rolniczej zaliczyć można: 

 ochrona, utrzymanie oraz racjonalne użytkowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych oraz 
naturalnych zbiorników i śródpolnych oczek wodnych, pasów zadrzewień, bagien i mokradeł, 
starorzeczy, 

 zabiegi agrotechniczne zwiększające retencję wód, pożyteczne oddziaływanie zadrzewień 
śródpolnych i ochronnych pasów zieleni wzdłuż cieków wodnych, a także o potrzebie ochrony 
zadrzewień śródpolnych, zbiorników i oczek wodnych. 

 pozostawianie w krajobrazie rolniczym oczek wodnych i kęp drzew i krzewów, 

Zapisy te wskazują na potrzebę możliwej minimalizacji wycinki, szczególnie na obszarach starorzeczy, i 
pasów wzdłuż cieków wodnych z uwagi na duże możliwości retencyjne takich obszarów. Kwestie te 
zostały w miarę możliwości uwzględnione w Programie.  

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły  
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Warunki korzystania z wód są, obok planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzędziem 
wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. 
Głównym zadaniem warunków jest wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w 
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Wśród działań wyróżnionych w dokumencie nie 
ma działań sprzecznych z ocenianym Programem wycinki drzew i krzewów. 

Warunki korzystania z wód zlewni (Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy, Warunki korzystania z 
wód zlewni rzeki Brdy) 

Zlewnie, dla których opracowywane są warunki korzystania z wód wskazane są w planach 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Warunki korzystania z wód określają: 

 szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych, 

 priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,  

 ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych 
jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w 
szczególności w zakresie:  

 poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, 

 wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,  

 wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do 
ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,  

 wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

Bezpośredni kontekst Programu wskazywany jest w dokumentach jako udrożnienie cieków dla wód 
powodziowych i zgodnie z tymi zapisami Program wpisuje się w zadania wskazane w Planach. 

3.2.2 Ocena uwzględnienia w Programie zasad ochrony środowiska 

Prace nad Programem przebiegały wieloetapowo i od początku prowadzone były przez zespół 
zajmujący się na co dzień problematyką ochrony środowiska. Zasady ochrony środowiska 
uwzględniano już na najwcześniejszym etapie i dla całości Programu, tzn. nie tylko w treści lecz 
również w metodyce prac. Zastosowano założenia w zakresie minimalizacji zakładanych przez 
Zamawiającego działań przy wycince drzew i krzewów na analizowanych odcinkach, przy 
równoczesnym faktycznym zmniejszeniu ryzyka powodzi. Metodyka zakładała wykluczanie z 
rekomendacji wycinki odcinków, na których nie spełnione zostały ujęte w metodyce cechy, tzn. model 
nie wskazywał istotnego obniżenia poziomu wody po przeprowadzonej wycince, brak było wskazań 
jednostek samorządu lokalnego o problemach związanych z powodziami od strony piętrzenia przez 
rośliny, nie było przesłanek społeczno – ekonomicznych do przeprowadzenia wycinki. Przyjęta 
metodyka wykluczania obszarów na których któraś z tych cech nie jest spełniona, pozwoliła na 
znaczące ograniczenia obszaru wycinki. Dodatkowo przeprowadzona analiza przyrodnicza określiła 
obszary, na których przyrodnicze skutki realizacji Programu byłyby znaczące i w ten sposób 
ograniczono na nich rekomendacje wycinki. 

W pierwszym etapie prac w szczególności wdrażano zasadę zapobiegania i przezorności, dokładnie 
weryfikując otrzymywane dane i informacje w celu podjęcia jedynie koniecznych działań i tylko w 
miejscach niezbędnych do zapewnienia właściwego przepływu wód powodziowych.  

Zgodnie z zasadą kompleksowości w kolejnych etapach prac starano się uzyskiwać jak najpełniejszą 
informację środowiskową i stosować jak najszerszy wachlarz danych przestrzennych o analizowanych 
fragmentach rzek. 
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Prace nad Programem są szeroko konsultowane z zainteresowanymi stronami (jednostki rządowe, 
samorządowe i pozarządowe) oraz podlegają procedurze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko co zapewnia zgodność z zasadą uspołecznienia procesu decyzyjnego. 

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że analizowany dokument w wysokim stopniu uwzględnia 
zasady ochrony środowiska, które swoje odzwierciedlenie znalazły zarówno w treści dokumentu, jak 
również w metodyce prowadzenia prac nad Programem i symultanicznie opracowywanej w ramach 
oceny strategicznej Prognozy Oddziaływania na Środowisko. 

Wynikiem prowadzonej oceny strategicznej są rekomendacje na różnym poziomie agregacji w zakresie 
ograniczeń, którym powinny podlegać niektóre zaplanowane działania z uwagi na szczegółowe 
uwarunkowania przyrodnicze. Z jednej strony są to wynikające z ekspertyz przyrodniczych propozycje 
zmiany kwalifikacji lub ograniczenia planowanych w Programie działań z drugiej natomiast wskazania 
miejsc, odcinków czy rejonów wymagających szczególnej uwagi przy uzgadnianiu pozwoleń na wycinkę 
z właściwymi służbami ochrony przyrody wynikające z zastosowanie zasady przezorności. 
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4 ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ PROGRAMU Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁYWANIA 
NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA ORAZ Z ODDZIAŁYWAŃ 
SKUMULOWANYCH 

4.1 Biotyczne elementy środowiska (różnorodność biologiczna, rośliny i zwierzęta, 
obszary chronione) 

4.1.1 Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia Programu na biotyczne  

Spośród wszystkich elementów, na które może oddziaływać wdrożenie założeń analizowanego 
Programu wycinki najistotniejsze znaczenie będą miały oddziaływania na biotyczne elementy 
środowiska. 

Wśród oddziaływań znaczących które mogą potencjalnie wystąpić na skutek przeprowadzenia 
całkowitej wycinki drzew i krzewów można spodziewać się wystąpienia negatywnego oddziaływania na 
obszary chronione, przedmioty ich ochrony, wpływu na drożność i ciągłość korytarzy ekologicznych, 
które potencjalnie mogą być istotne dla utrzymania integralności i funkcji obszarów chronionych. 
Można spodziewać się możliwych negatywnych oddziaływań występujących lokalnie oraz czasowo, do 
których można zaliczyć m. in. zniszczenie lub przekształcenie elementów siedlisk w rejonie 
występowania niektórych cennych gatunków roślin i zwierząt, w tym utratę znacznej powierzchni 
siedlisk priorytetowych np. łęgów, możliwe lokalne zmniejszenie bioróżnorodności terenów przy rzece, 
czy też ograniczenie powierzchni żerowania niektórych gatunków ptaków lub zmiany habitatów i 
zmiany rejonów bytowania ichtiofauny. Pewne zagrożenia bezpośrednie będą wynikać z realizacji 
samych prac związanych z wycinką drzew i krzewów (zmętnienie wody, hałas, zapylenie, transport 
itp.), lecz będą to oddziaływania krótkotrwałe i mało istotne z uwagi na zakładany termin realizacji 
prac wykluczający okres wegetacyjny roślin czy lęgowy lub migracyjny zwierząt. Potencjalnego wpływu 
realizacji wycinki można spodziewać się szczególnie w obszarach ochrony przyrody (Tab. 3). Wycinka 
może mieć również oddziaływanie pozytywne w postaci usuwania neofitów szczególnie chętnie 
wkraczających w siedliska łęgowe i ograniczających bioróżnorodność rodzimych siedlisk. 

W Tab. 3 zostały zestawione informacje o obszarach chronionych znajdujących się na odcinkach rzek 
wskazanych do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów, które będą istotnymi potencjalnymi 
odbiorcami zmian spowodowanych przeprowadzeniem wycinki. Z uwagi na obecność cennych siedlisk 
oraz gatunków flory i fauny na obszarach chronionych i dostępność danych na temat ich przedmiotów 
ochrony to obszary chronione zostaną poddane szczegółowej analizie oddziaływania wycinki. 
Lokalizacja i nagromadzenie form ochrony przyrody na odcinkach rzek wskazanych do 
przeprowadzenia wycinki są zaprezentowane na Ryc. 3 - 7, natomiast lokalizacja korytarzy 
ekologicznych na Ryc. 8. Szczegółowe dane w zakresie poszczególnych form ochrony przyrody i 
planowanych w ich obszarze działań Programu możliwe są do wyświetlenia i analizy w załączonej do 
programu geobazie. 
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Ryc. 3 Odcinki rzek objęte opracowaniem na tle lokalizacji Parków Narodowych i Rezerwatów 

 
Ryc. 4 Odcinki rzek objęte opracowaniem na tle form ochrony krajobrazu: Parków Krajobrazowych, Zespołów Przyrodniczo-

Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu  
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Ryc. 5 Odcinki rzek objęte opracowaniem na tle Obszarów Sieci Natura 2000: SOO i OSO 

 
Ryc. 6 Odcinki rzek objęte opracowaniem na tle lokalizacji użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych i obszarów 

RAMSAR 
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Ryc. 7 Nagromadzenie (zagęszczenie) form ochrony przyrody w rejonie odcinków rzek objętych opracowaniem  

 
Ryc. 8 Odcinki rzek objęte opracowaniem na tle korytarzy ekologicznych 
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Tab. 3. Obszary chronione w odcinkach rzek objętych działaniami programu 

Lp. Nazwa rzeki Odcinek objęty opracowaniem 
ŁĄCZNIE 

km 
 

rezerwaty 
 

N2000 siedliskowa 
 

N2000 ptasia 
 

parki krajobrazowe 

obszary 
chronionego 
krajobrazu 

1 Dolna Wisła od km 684 do ujścia 258,0 

Rzeka Drwęca 
Kępa Bazarowa 

Wielka Kępa 
Ostrów Panieński 
Łęgi na Ostrowiu 

Panieńskim 
Wiosło Duże 
Wiosło Małe 
Las Mątawski 
Mewia Łacha 

PLH040039 Włocławska 
Dolina Wisły 

PLH040012 Nieszawska 
Dolina Wisły 

PLH280001 Dolina Drwęcy 
PLH040011 Dybowska 

Dolina Wisły 
PLH040003 Solecka Dolina 

Wisły 
PLH040014 Cytadela 

Grudziądz 
PLH220033 Dolna Wisła 

PLH220044 Ostoja w Ujściu 
Wisły 

 

PLB040003 Dolina 
Dolnej Wisły 

PLB220004 Ujście 
Wisły 

 

Nadwiślański Park 
Krajobrazowy 

Chełmiński Park 
Krajobrazowy 

OChK Niziny 
Ciechocińskiej 
OChK Doliny 

Drwęcy 
OChK Strefy 

Krawędziowej 
Kotliny Toruńskiej 

OChK Strefy 
Krawędziowej 
Doliny Wisły 
OChK Doliny 
Kwidzyńskiej 
Nadwiślański 

OChK 
Gniewski OChK 

OChK Białej Góry 
Środkowożuławski 

OChK 
OChK Żuław 
Gdańskich 

OChK Wyspy 
Sobieszewskiej 

2 Brda w km od 0+000 do 21+500 21,5  
PLH040003 Solecka Dolina 

Wisły 
  

OChK Zalewu 
Koronowskiego 

3 Wda w km od 0+000 do 9+500 9,5  PLH040025 Zamek Świecie 
PLB040003 Dolina 

Dolnej Wisły 
Nadwiślański Park 

Krajobrazowy 
 

4 Drwęca 

1+000 do 2+500, 

21,5 

Rzeka Drwęca 
PLH280001 Dolina Drwęcy 

PLH040012 Nieszawska 
Dolina Wisły 

  
OChK Doliny 

Drwęcy 

47+000 do 52+000, Rzeka Drwęca 
PLH280001 Dolina Drwęcy 

 
  

OChK Doliny 
Drwęcy 

98+000 do 104+000, Rzeka Drwęca PLH280001 Dolina Drwęcy 
PLB040002 Bagienna 

Dolina Drwęcy 
Brodnicki Park 
Krajobrazowy 

OChK Doliny 
Drwęcy 

151+000 do 160+000 
Rzeka Drwęca PLH280001 Dolina Drwęcy   

OChK Dolina 
Dolnej Drwęcy 

OChK Doliny Rzeki 
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Lp. Nazwa rzeki Odcinek objęty opracowaniem 
ŁĄCZNIE 

km 
 

rezerwaty 
 

N2000 siedliskowa 
 

N2000 ptasia 
 

parki krajobrazowe 

obszary 
chronionego 
krajobrazu 

Wel 
 

5 Radunia 

7+000 do 11+000, 

5,5 

     

28+500 do 30+000     

OChK Doliny 
Raduni 

Przywidzki OChK 
(b.mały fragment) 

6 Piaśnica w km od 0+000 do 5+500 5,0 Piaśnickie Łąki PLH220021 Piaśnickie Łąki  
Nadmorski Park 
Krajobrazowy 

Nadmorski OChK 

7 Reda w km od 10+000 do 27+000 17,0   
PLB220007 Puszcza 

Darżlubska 
 

OChK Puszczy 
Darżlubskiej (na 

granicy) 

8 Bolszewka w km od 1+000 do 7+000 6,0 - - - - - 

9 Bauda w km od 26+000 do 40+000 14,0     OChK Rzeki Baudy 

10 Pasłęka w km od 10+500 do 17+200 6,7 
Ostoja Bobrów na rzece 

Pasłęce 
PLH280006 Rzeka Pasłęka 

PLB280002 Dolina 
Pasłęki 

 
OChK Dolina 

Pasłęki 

11 Wierzyca w km od 29+500 do 38+000 8,5 - - - - - 

12 Słupia 

2+000 do 16+000, 

56,9 

Buczyna nad Słupią PLH220052 Dolina Słupi    

25+000 do 32+500,  PLH220052 Dolina Słupi    

34+000 do 54+000,  PLH220052 Dolina Słupi 
PLB220002 Dolina 

Słupi 
Park Krajobrazowy 

Dolina Słupi 
 

68+250 do 83+650 
Źródliskowe Torfowisko 

(na granicy) 
Dolina Huczka 

PLH220052 Dolina Słupi 
PLB220002 Dolina 

Słupi 
Park Krajobrazowy 

Dolina Słupi 
 

13 Łeba w km od 68+250 do 76+130 8,4 - - - - 
OChK Pradoliny 

Redy-Łeby 

14 Skotawa w km 0+000 do 3+500 3,5 - PLH220052 Dolina Słupi 
PLB220002 Dolina 

Słupi 
Park Krajobrazowy 

Dolina Słupi 
- 

Suma 442,0      
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4.1.2 Opis stanu aktualnego i ocena oddziaływania na elementy biotyczne 

Bauda 

Rzeka Bauda bierze początek w okolicach Milejewa, u podnóża Góry Maślanej na wysokości 197,0 m 
n.p.m. Długość Baudy wynosi 57,9 km, natomiast powierzchnia zlewni rzeki wynosi około 342 km². W 
górnym biegu jest nieuregulowanym, bystrym potokiem, płynącym głęboką, leśną doliną w otoczeniu 
łąk i pastwisk. Po minięciu Młynar dolina Baudy się wypłyca, a rzeka meandruje wśród pól i zalesień. W 
środkowym biegu przepływa przez Równinę Warmińską, a uchodzi do Zalewu Wiślanego w okolicy 
Fromborka na terenie Wybrzeża Staropruskiego płynąc przez obszar zmeliorowanego polderu. Rzeka 
charakteryzuje się dużymi spadkami dochodzącymi do 26‰. Znaczna część rzeki Baudy znajduje się w 
obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy (191 km).  

Długość odcinka rzeki wytypowanego do programu wynosi 14 km (odcinek km 26+000 do 40+000).  

Odcinek rzeki Baudy objęty programem znajduje się na terenie jednego obszaru chronionego (Tab. 4). 

Tab. 4 Wykaz obszarów chronionych występujących na przebiegu rzeki Baudy z uwzględnieniem odcinka poddanego analizie 

Lp. Nazwa obszaru chronionego Odcinek 

Obszary Chronionego Krajobrazu  

1. OCHK Rzeki Baudy + (191 km) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Analizom w niniejszej pracy poddane zostały cztery odcinki, wytypowane do wycinki na podstawie 
wcześniejszych analiz parametrów hydraulicznych o łącznej długości 9,693 km. 

Obszary wytypowane do wycinki: 

Odcinek I: 

Inicjalnie do wycinki całkowitej przeznaczono poligony na znacznej długości odcinka: 2824 m 
porośnięte drzewami i krzewami o łącznej powierzchni 9,24 ha począwszy od obiektu mostowego na 
26+027 km rzeki w okolicy miejscowości Nowe Sadłuki do km 28+851 rzeki. Na początku 
analizowanego odcinka znajdują się trzy stosunkowo duże zwarte poligony zadrzewień na lewym 
brzegu rzeki: 

 km 26+027, powierzchnia 0,196 ha, 

 km 26+076, powierzchnia 0,589 ha, 

 km 26+428, powierzchnia 0,721 ha. 

W środkowej części odcinka I są zlokalizowane 3 większe poligony zwartych zadrzewień na terenach 
leśnych przeznaczone do całkowitej wycinki:  

 km26+937, powierzchnia: 0,925 ha, 

 km 27+443 powierzchnia: 0,848 ha, 

 km 27+694 powierzchnia : 0,377 ha.  

Na końcu tego odcinka rzeki znajduje się jeszcze jeden rozległy poligon wytypowany do całkowitej 
wycinki: km 28+974 o powierzchni 1,825 ha.  

Pozostałe poligony na tym odcinku rzeki również charakteryzują się dosyć zwartym pokryciem 
roślinnością, w tym głównie drzewami i krzewami lecz na nieco mniejszych powierzchniach lub 
stanowią pojedyncze kępy drzew i krzewów, niektóre w dosyć odległych lokalizacjach od samego 
koryta rzeki.  

Wskazane odcinki z drzewami i krzewami do wycinki położone są poza obrębem siedlisk chronionych. 
Znajdują się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.  

Odcinek II 
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Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone poligony o łącznej powierzchni: 2,09 ha na długości 
odcinka 1,199 km rzeki (od km 31+086 do km 32+092).  

Na początkowym odcinku, poza pojedynczymi kępami drzew i krzewów wskazane zostały dwa duże 
poligony zwartego zadrzewienia o powierzchniach 0,21 ha (31+086) i 0,207 ha (31+190).  

Od km 32+285 do km 32+616 rzeki do całkowitej wycinki zostały wskazane pojedyncze kępy drzew i 
krzewów na obu brzegach. Od km 32+616 poza pojedynczymi kępami drzew i krzewów do wycinki 
wytypowano dwa, duże, sąsiadujące poligony na lewym brzegu rzeki, oba o powierzchniach: 0,170 (km 
32+439 i km 32+568) oraz jeszcze jeden o powierzchni 0,160 ha (km 32+676). 

Pozostałe poligony na tym odcinku rzeki również charakteryzują się dosyć zwartym pokryciem 
roślinnością, w tym głównie drzewami i krzewami lecz na nieco mniejszych powierzchniach lub 
stanowią pojedyncze kępy drzew i krzewów, niektóre w dosyć odległych lokalizacjach od samego 
koryta rzeki.  

Wskazane odcinki z drzewami i krzewami do wycinki położone są poza obrębem siedlisk chronionych. 
Znajdują się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.  

Odcinek III 

Poligony wyznaczone do całkowitej wycinki na stosunkowo długim odcinku rzeki od km 34+146 do km 
39+850, o łącznej długości 5670 m i powierzchni 13,93 ha stanowią kępy drzew i krzewów na prawym 
lewym brzegu rzeki na całej długości koryta rzeki. Są to obszary głównie leśne lub w sąsiedztwie łąk i 
pół uprawnych, w niewielu miejscach zlokalizowane w pobliżu pojedynczych zabudowań. W środkowej 
części znajdują się dwa większe poligony: km 37+867 o powierzchni 1,289 ha oraz od km 38+183 o 
powierzchni 1,078 ha.  

Na końcu tego odcinka rzeki wytypowane zostały jeszcze dwa bardzo rozległe fragmenty 
drzewostanów leśnych od km. 39+362 o powierzchni 0,572 ha i od km 39+592 o powierzchni 0,985 ha.  

Wskazane odcinki z drzewami i krzewami do wycinki położone są poza obrębem siedlisk chronionych. 
Znajdują się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.  

Bolszewka  

Rzeka Bolszewka jest największym, prawobrzeżnym dopływem Redy. Według Podziału 
Hydrograficznego Polski Bolszewka wypływa z ciągu jezior, jednakże większa część wód w źródłowym 
odcinku cieku pochodzi z zatorfionych łąk zlokalizowanych w terenie pojeziernym pomiędzy 
miejscowościami Zęblewo i Lewino. Po wpłynięciu do lasu, niewielki strumień zasilany jest licznymi 
wysiękami. Rzeka wyraźnie się powiększa i przyspiesza. Otoczenie stanowią lasy, rzadziej niewielkie 
śródleśne łąki. W okolicy Barłomina rzeka zwalnia, wzrasta jej głębokość. Dalej, koło Luzina, dolina 
Bolszewki poszerza się, w jej otoczeniu dominują pola i łąki. Brzegi rzeki porastają olchy, substrat 
stanowi piasek oraz pojedyncze kamienie i głazy. W okolicach miejscowości Gościcino prąd wody 
zwalnia, otoczenie stanowią łąki i pola. Bolszewka po połączeniu z Gościciną rozlewa się szeroko i aż do 
ujścia do Redy, przepływając przez zurbanizowane tereny miejscowości: Gościcino i Bolszewo. Długość 
rzeki wynosi 27,3 km. Rzeka Bolszewka nie przepływa rzez obszary objęte ochroną przyrody, w 
najbliższym jej sąsiedztwie nie opisano występowania cennych siedlisk przyrodniczych. Rzeka nie 
stanowi również elementu sieci korytarzy ekologicznych w Polsce. 

Wytypowano 36 poligonów do całkowitej wycinki krzewów i zadrzewień na odcinku długości ponad 6 
km od km 1+000 do km 7+385 rzeki Bolszewki o łącznej powierzchni 26,74 ha. 

Po wykluczeniu części z nich na podstawie modelowania hydraulicznego analizom przyrodniczym w 
niniejszej pracy poddany jest odcinek rzeki Bolszewki, o łącznej długości 1,737 km.  
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Obszary wytypowane do wycinki: 

km 1+197 do 1+871 rzeki Bolszewki  

Do wycinki całkowitej przeznaczono 11 poligonów porośniętych drzewami i krzewami o łącznej 
powierzchni 0,675 ha, które skupione są w formie kęp w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki i 
kanału bocznego. Pierwsze trzy poligony o powierzchni 0,203 ha zlokalizowane w sąsiedztwie obiektu 
mostowego w km 1+555 rzeki Bolszewki oraz w bliskim sąsiedztwie zabudowań. Kolejne trzy poligony 
przeznaczone do wycinki całkowitej o powierzchni 0,121 ha zlokalizowane są również przy obiekcie 
mostowym w km 1+755. Oprócz tego na bocznym kanale zlokalizowane są 3 poligony o pow. 0,154 ha 
na odcinku pozbawionym bezpośredniego sąsiedztwa zabudowań i kolejne 3 o powierzchni 0,197 przy 
obiekcie mostowym.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych. Są to pojedyncze drzewa lub niewielkie kępy.  

km 3+744 do 4+461 rzeki Bolszewki 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy o łącznej powierzchni 0,718 ha w obrębie 
7 poligonów na odcinku rzeki od km 3+744 do km 4+461 oraz na kanale bocznym rzeki. Pierwszych 
pięć poligonów o pow. 0,209 wytypowanych do całkowitej wycinki zlokalizowanych jest wokół obiektu 
mostowego na km 3+380 rzeki Bolszewki. Kolejne dwa o powierzchni 0,459 ha poligony zlokalizowane 
są w pobliżu obiektu mostowego na km 4+0,28 rzeki. Na kanale bocznym do wycinki wskazano kolejne 
dwa poligony pow. 0,05 ha w pobliżu obiektu mostowego.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych. Są to pojedyncze drzewa lub niewielkie kępy.  

km 4+862 do 5+041 rzeki Bolszewki 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy o łącznej powierzchni 0,146 ha. Wycinka 
drzew i krzewów wzdłuż koryta rzeki została wskazana w obrębie trzech poligonów sąsiadujących z 
obiektem mostowym na km 4+973.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych. Są to pojedyncze drzewa lub niewielkie kępy.  

km 5+608 do 5+717 rzeki Bolszewki 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy o łącznej powierzchni 0,085 ha. Wycinka 
pojedynczych drzew i/lub krzewów wzdłuż koryta rzeki została wskazana w obrębie dwóch poligonów 
sąsiadujących z obiektem mostowym na km 5+647.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych. Są to pojedyncze drzewa lub niewielkie kępy.  

km 6+434 do 6+475 rzeki Bolszewki 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy o łącznej powierzchni 0,012 ha. Wycinka 
pojedynczych drzew i/lub krzewów wzdłuż koryta rzeki została wskazana w obrębie dwóch poligonów 
sąsiadujących z obiektem mostowym na km 6+459.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych. Są to pojedyncze drzewa lub niewielkie kępy.  

km 6+794 do 7+385 rzeki Bolszewki 
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Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy o łącznej powierzchni 0,548 ha. Wycinka 
została wskazana w obrębie dwóch stosunkowo rozległych poligonów obejmujących częściowo 
pojedyncze drzewa i krzewy a w przypadku ostatniego poligonu wycinek bardziej wartego 
drzewostanu w pobliżu linii kolejowej.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych.  

Wskazane obszary do wykonania wycinki drzew i krzewów zlokalizowane są w obrębie obszarów 
zurbanizowanych. Wycince podlegają głównie drzewa i krzewy zlokalizowane przy obiektach 
mostowych. Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki położone są poza siedliskami chronionymi i 
przedmiotami ochrony w obszarze, również w najbliższej odległości od miejsc wskazanych do wycinki 
brak jest zidentyfikowanych siedlisk chronionych. W związku z lokalizacja poligonów, ich niewielką 
powierzchnią oraz obecnym stanem doliny zurbanizowanej rzeki Bolszewki należy przypuszczać, że 
wycinka nie spowoduje znaczących zmian w ekosystemie zarówno w zakresie jakości wód Bolszewki 
jak i bioróżnorodności flory i fauny. Badania ichtiofauny prowadzone w Bolszewce przez IRŚ wykazały 
występowanie na odcinku w okolicy Gościcina minoga strumieniowego, który objęty jest częściową 
ochroną w Polsce (Radtke i in. 2007).  

Brda  

Brda wypływa z Jeziora Smołowego na wschód od Miastka na Pojezierzu Bytowskim, na wysokości 
181,0 m n.p.m. Rzeka ma długość 245,2 km. Powierzchnia całego systemu rzecznego Brdy wynosi 
4665,0 km2. Niemal na całej długości płynie przez obszary leśne. Odcinek rzeki poddawany analizie w 
tym opracowaniu płynie głównie przez obszar zurbanizowany miasta Bydgoszczy. W Bydgoszczy od 
Brdy odgałęzia się Kanał Bydgoski łączący Brdę z Notecią a dalej z Wartą i Odrą. W obrębie miasta 
rzeka rozwidla się. Na lewej odnodze znajduje się Śluza Miejska, natomiast na prawej usytuowane są: 
Jaz Ulgowy i Jaz Farny. Poniżej Bydgoszczy, bezpośrednio przed ujściem do Wisły usytuowane jest 
piętrzenie w Czersku Polskim oraz śluza. Brda uchodzi do Wisły.  

Odcinek rzeki wytypowany do całkowitej wycinki drzew i krzewów obejmuje odcinek długości 21,5 km 
gdzie 754 poligony obejmują powierzchnię 60,95 ha. 

Na analizowanych odcinkach rzeki Brdy znajdują się następujące obszary chronione (Tab. 5) 

Tab. 5 Wykaz obszarów chronionych występujących na przebiegu rzeki Brdy z uwzględnieniem poszczególnych odcinków 
poddanych analizie 

Lp. Nazwa obszaru chronionego Odcinek 

obszary sieci Natura 2000  

1 Natura 2000 Solecka Dolina Wisły - 

Obszary Chronionego Krajobrazu  

2 OCHK Zalewu Koronowskiego - 

Pomniki przyrody  

3 Pomniki przyrody + (5) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Po analizie wyników modelowania hydraulicznego do całkowitej wycinki wskazano 124 poligony o 
łącznej powierzchni 15,64 ha.  

Obszary wytypowane do całkowitej wycinki drzew i krzewów znajdują się na terenie miasta Bydgoszcz i 
obejmują głównie pojedyncze kępy drzew oraz samotnie stojące drzewa w dużej części w pobliżu 
obiektów mostowych lub gęstych skupisk zabudowań.  

Obszary wytypowane do wycinki: 

km 0+00 do km 3+000  
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Do wycinki całkowitej przeznaczono cztery poligony porośnięte drzewami i krzewami o łącznej 
powierzchni 2,36 ha. Wszystkie zlokalizowane są w pobliżu obiektów hydrotechnicznych (piętrzenie i 
śluza, km 1+722) w ujściowym odcinku Brdy. Sąsiadują z obszarem sieci Natura 2000 Dolina Dolnej 
Wisły, jednak żaden z poligonów nie znajduje się na jego obszarze.  

km 3+027 do3+346 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy czterech poligonów na prawym brzegu i 7 
na lewym brzegu, o łącznej powierzchni 4,35 ha. Poligony są dosyć rozproszone, są to pojedyncze 
drzewa lub kępy roślinności wzdłuż koryta rzeki w sąsiedztwie mostu kolejowego (na km 2+122).  

km 4+254 do 4+643 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy z kilku poligonów o łącznej powierzchni 
3,79ha. Są to drobne rozczłonkowane poligony w sąsiedztwie mostu w ok. ul. Spornej (na km 3+291). 
Duże poligony przeznaczone do całkowitej wycinki znajdują się na wyspie stanowiącej park i/lub obszar 
rekreacyjny.  

km 6+341 do 6+900 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy z 17 poligonów o łącznej powierzchni 2,02 
ha. Są to 2 poligony o powierzchni 0,85 ha na prawym brzegu przy zabudowaniach, 3 poligony o 
powierzchni 0,41 ha na terenach rekreacyjnych (zadrzewienia oddzielające tor kartingowy od rzeki) 
oraz nieco dalej 12 drobnych rozczłonkowanych poligonów o powierzchni 117 ha w sąsiedztwie mostu 
(na km 6+709).  

km 8+130 do 8+486 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy z 9 poligonów o łącznej, powierzchni 0,92 
ha. w sąsiedztwie mostu Pomorskiego (na km 8+284).  

km 8+130 do km 9+451 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy z 4 niedużych poligonów o łącznej, 
powierzchni 0, 26 ha. w sąsiedztwie mostu (na km 9+114). Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone 
drzewa i krzewy z 5 niewielkich poligonów o łącznej, powierzchni 0, 20 ha w sąsiedztwie zabudowań. 
Są to pojedyncze drzewa do wycinki.  

km 10+242 do10+450 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy z 8 poligonów (na prawym brzegu, 3 na 
lewym) o łącznej, powierzchni 0,35 ha. w sąsiedztwie mostu Bernardyńskiego (na km 10+285).  

km10+768 do11+411 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy na dosyć długim odcinku zakola rzeki 
Brdy. Łączna powierzchnia wynosi 1,35 ha. Poligony są rozproszone w kilku ogniskach w rejonie 
kanału: Brda Młyńska. Zadrzewienia przeznaczone do wycinki skupione są w pobliżu dwóch obiektów 
mostowych: przy ul Mostowej (km 10+711) I mostu Focha (kmv11+200) oraz zabudowań. W obrębie 
jednego z poligonów znajduje się pomnik przyrody.  

km 11+607 do 11+996 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy na odcinku rzeki Brdy w formie 2 
poligonów. Na lewym brzegu i dziewięciu na prawym brzegu. Łączna powierzchnia wynosi 0,719 ha. 
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Poligony są zlokalizowane w rejonie mostu Królowej Jadwigi. Na jednym z poligonów (pow. 0,25 ha) na 
prawym brzegu zlokalizowane są 4 pomniki przyrody.  

km12+426 do12+837 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy na dosyć odcinku rzeki Brdy w formie 4 
niedużych poligonów na lewym brzegu rzeki Brdy o całkowitej powierzchni 0,45 ha w pobliżu mostów 
kolejowego i samochodowego na km 12+464.  

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy na odcinku rzeki Brdy w formie 4 
poligonów na prawym brzegu i 6 poligonów na lewym. Łączna powierzchnia wynosi 1,6 ha. Są to kępy 
drzew i krzewów wzdłuż zabudowań i przy moście nad Brdą (na km 13+442).  

km 20+127 do20+428 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy w formie 2 poligonów na prawym brzegu i 
4 poligonów na lewym. Łączna powierzchnia poligonów wynosi 0,68 ha. ha. Są to kępy drzew i 
krzewów wzdłuż zabudowań przy moście nad Brdą (na km 20+186).  

Wyżej wskazane odcinki z drzewami i krzewami do wycinki położone są poza obrębem siedlisk 
chronionych, innych form ochrony przyrody. Wytypowane do wycinki powierzchnie znajdują się poza 
siecią korytarzy ekologicznych. Wycinka drzew i krzewów będzie przeprowadzona na terenach 
zurbanizowanych, gównie w pobliżu obiektów mostowych lub hydrotechnicznych. Na powierzchni 
dwóch poligonów znajdują się pomniki przyrody (łącznie 5 drzew), które powinny zostać zachowane w 
stanie nienaruszonym. Jeden z poligonów na odcinku I znajduje się przy granicy z obszarem sieci 
Natura 2000 PLB040003 Dolina dolnej Wisły i z uwagi na tak bliskie sąsiedztwo obszarów ważnych z 
punktu widzenia ochrony populacji awifauny warto ograniczyć wycinkę do absolutnego minimum z 
zachowaniem starych drzewostanów i drzew dziuplastych.  

Autorzy publikacji (Radtke i in, 2015) odnotowali na analizowanym odcinku rzeki Brdy występowanie: 
okonia, lina, kozy, różanki i ciernika. Ponadto z gatunków reofilnych obecne były: pstrąg potokowy, 
kleń i jaź. Pojawiła się liczna babka łysa jako przedstawiciel inwazyjnych gatunków z Wisły. Nie 
stanowią one gatunków objętych ochroną.  

Drwęca  

Drwęca jest prawostronnym dopływem Wisły, do której dopływa w okolicach Torunia. Jej długość 
wynosi 232 km, a powierzchnia zlewni 5697,4 km.  

Inicjalnie do całkowitej wycinki zidentyfikowano 722 poligony o łącznej powierzchni 291,5 ha na 
czterech odcinkach rzeki Drwęcy o łącznej długości 21,5 km: 

 Odcinek I km 1+000 do 2+500  
 Odcinek II km 47+000 do 52+000 
 Odcinek III km 98+000 do 104+000  
 Odcinek IV km 151+000 do 160+000 

Na poszczególnych odcinkach rzeki Drwęcy znajdują się następujące obszary chronione (Tab. 6). 

Tab. 6 Wykaz obszarów chronionych występujących na przebiegu rzeki Drwęcy z uwzględnieniem poszczególnych odcinków 
poddanych analizie 

Lp. Nazwa obszaru chronionego Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV 

Parki krajobrazowe     

1. Brodnicki Park Krajobrazowy - - + (418m ) - 

Rezerwaty     

2. Rezerwat Rzeka Drwęca + + + + 

Natura 2000     
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3. Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 - - + - 

4. Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 + + + + 

Obszary Chronionego Krajobrazu     

5. OCHK Dolina Drwęcy + + + - 

6. OCHK Dolina Dolnej Drwęcy - - - + 

Użytki ekologiczne     

7. Użytek bez nazwy - - + brak - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Po wykonaniu analizy wyników modelowania hydraulicznego do całkowitej wycinki wskazano 284 
poligonów o łącznej powierzchni 121,35 ha (41% wstępnie zaproponowanych powierzchni), które 
poddano analizie przyrodniczej.  

Obszary wytypowane do wycinki: 

 Odcinek I  

Do wycinki całkowitej przeznaczono siedem poligonów porośniętych drzewami i krzewami o łącznej 
powierzchni 0,33 ha zlokalizowanych na odcinku rzeki o długości 2,5 km. Pierwsze cztery poligony o 
powierzchni 0,26 ha zlokalizowane w sąsiedztwie obiektu mostowego w km 0+800 rzeki Drwęcy. 
Kolejne trzy poligony przeznaczone do wycinki całkowitej o powierzchni 0,07 ha zlokalizowane są 
również przy obiekcie mostowym w km 1+050.  

Cały ten odcinek rzeki znajduje się w obrębie Rezerwatu Rzeka Drwęca. 6 poligonów (z wyjątkiem nr 5) 
spośród wskazanych do wycinki znajduje się w obrębie tego obszaru chronionego Cały ten odcinek 
rzeki wraz ze wszystkimi wskazanymi do wycinki poligonami znajduje się w obrębie OCHK Dolina 
Drwęcy, obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001,  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych. 

 Odcinek II 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy w 57 poligonach o łącznej powierzchni 
14,54 ha. Wycinka drzew i krzewów została wskazana w następującym kilometrażu rzeki Drwęcy: 

 km 49+550 – 49+900 do wycinki przeznaczone pojedyncze drzewa i kępy krzewów w obrębie 
istniejących dwóch obiektów mostowych – powierzchnia wycinki 0,55 ha. W otoczeniu 
znajdują się tereny zabudowane miasta Golub Dobrzyń, 

 km 50+200 -50+370 wycinka wskazana w obrębie 9 poligonów rozmieszczonych przy obiekcie 
mostowym - powierzchnia wycinki 0,15 ha,  

 km 50+470 – 50+570 niewielki kompleks leśny w zakolu rzeki o powierzchni 0,2 ha wraz z 
przybrzeżnymi kępami drzew i krzewów, 

 km 51+800 – 52+000 kompleks leśny o powierzchni 0,41 ha,  

 km 52+090 - 52+990 do wycinki zaplanowano kępy przybrzeżnych drzew i krzewów na 
prawym i lewym brzegu oraz na lewym brzegu przybrzeżny fragment zwartego drzewostanu, 
które ciągną się na całej długości tego odcinka rzeki, łącznie jest to 7 poligonów o powierzchni 
3,48 ha, 

 km 52+990 – 54+000 do wycinki przeznaczono tu zarówno fragmenty zwartego kompleksu 
leśnego na lewym brzegu rzeki o powierzchni 1,44 ha, jak i dosyć rozległe fragmenty 
drzewostanów w obrębie dwóch starorzeczy (2,47 ha oraz 2,92 ha) oraz pojedyncze drzewa i 
kępy krzewów na prawym brzegu rzeki (0,272 ha). 

Cały ten odcinek rzeki znajduje się w obrębie Rezerwatu Rzeka Drwęca i obejmuje on 50 poligonów 
wskazanych do wycinki o łącznie powierzchni 11,77 ha. W obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy 
PLH280001 znajduje się 55 poligonów wskazanych do wycinki o łącznej powierzchni 14,46 ha. Cały ten 
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odcinek rzeki wraz ze wszystkimi wskazanymi do wycinki poligonami znajduje się w obrębie OCHK 
Dolina Drwęcy.  

Wyżej wskazane odcinki z drzewami i krzewami do wycinki położone są poza obrębem siedlisk 
chronionych.  

 Odcinek III 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy w 105 poligonach o łącznej powierzchni 
76,45 ha. Wycinka drzew i krzewów została wskazana w następującym kilometrażu rzeki Drwęcy: 

 km 101+690 do km 103+490 Do wycinki wytypowane pojedyncze drzewa i krzewy znajdujące 
się przy obiekcie mostowym oraz na brzegach rzeki, w tym jeden większy poligon i jeden nieco 
mniejszy w sąsiedztwie starorzecza (pow. 2,84 ha i 0,75, oba poza rezerwatem). Oprócz tego 
wiele mniejszych poligonów – pojedyncze drzewa i kępy drzew i krzewów wzdłuż koryta rzeki i 
na obszarze mokradeł rozciągających się do wiaduktu kolejowego. Łączna powierzchnia 
poligonów: 8,04 ha. Na lewym brzegu rzeki zabudowa mieszkalna. Brak chronionych siedlisk, 
stanowisk lęgowych ptaków i stanowisk występowania płazów, 

 km 103+400 – 103+500 w obrębie wiaduktu kolejowego – powierzchnia wycinki 0,23 ha – 
kępy drzew wzdłuż wiaduktu,  

 km 103+500 – 108+000 wiele małych poligonów – pojedyncze drzewa i kępy krzewów 
wskazanych do wycinki zlokalizowanych na odcinku poza mostem kolejowym na obszarze 
mokradeł. Oprócz tego 4 duże poligony na odcinku od km 105+000 do 108+000, obejmujące 
zwarte i rozległe powierzchnie leśne. Jeden z poligonów zlokalizowany jest na lewym brzegu 
rzeki (pow. 5,482 ha), natomiast pozostałe na prawym (pow: 5,51 ha, 2,57 ha 46,26 ha). 
Największy z nich stanowi dużą cześć obszaru leśnego otaczającego jezioro Ostrów. W obrębie 
tego poligonu znajdują się 3 płaty (3,12 ha ) siedliska objętego ochroną: 91E0 - Łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – siedlisko priorytetowe. Z tym poligonem bezpośrednio 
sąsiaduje również inne siedlisko, pow. 0,303 ha: 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion. Od mostu kolejowego rozpoczyna 
się obszar Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002, stąd na odcinku od km 103+500 
do 108+000, co prawda poza wskazanymi do wycinki poligonami, znajduje się wiele stanowisk 
występowania par lęgowych awifauny wodnej: Gęś gęgawa (A043); Kropiatka (A119); gęś 
zbożowa (A067), w tym na jeziorze Ostrów; Gągoł (A067); Nurogęś (A070). Znajduje się tutaj 
również stanowisko występowania Kumaka nizinnego (1188).  
Oprócz tego na obszarze tym również poza poligonami wskazanymi do wycinki znajduje się 
duży płat siedliska 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris), objętego ochroną w obszarze Natura 2000 Dolina Drwęcy 
PLH280001.  

Na tym odcinku rzeki wszystkie poligony znajdują się w obrębie Natura 2000 Dolina Drwęcy 
PLH280001. Poligony (67) o łącznej powierzchni 67,81 ha, od mostu na km 103+490 do końca 
analizowanego odcinka rzeki znajdują się w obrębie Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002. 
Część poligonów (34) o łącznej powierzchni 57,63 ha od km 106+390 do końca analizowanego odcinka 
rzeki znajduje się w obrębie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Kolejnych 87 poligonów o łącznej 
powierzchni 23,17 ha znajduje się w OCHK Rzeka Drwęcy od początku analizowanego odcinka rzeki do 
km 106+390. Niektóre poligony zawierają płaty chronionych, siedlisk priorytetowych.  

 Odcinek IV  

Na tym odcinku wskazano łącznie 115 poligonów o powierzchni 30,03 ha do całkowitej wycinki na km 
155+990 do 165+590 rzeki. Na tym odcinku Drwęca płynie głownie przez obszary leśne i bezleśne, w 
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tym mokradła z licznymi starorzeczami. Na lewym brzegu rzeki znajduje się duży kompleks leśny. W 
tym odcinku rzeki znajdują się dwa obszary z zabudowaniami: miejscowości Mszanowo i Bratian.  

Na km 156+212 znajduje się most w Mszanowie z pierwszymi sześcioma poligonami o powierzchni 
0,387 ha, wskazanymi do całkowitej wycinki. Są to pojedyncze drzewa i kępy drzew i krzewów obok 
mostu. 3 poligony sąsiadują tu z cennym siedliskiem 6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium).  

Na km 159+190 znajduje się obiekt mostowy w miejscowości Bratian. Wskazano tu 5 poligonów o 
łącznej powierzchni 0,383 ha do całkowitej wycinki. Są to kępy drzew i krzewów.  

Km 159+490 to kolejny obiekt mostowy w miejscowości Bratian. Wskazano tam 10 poligonów do 
całkowitej wycinki drzew i krzewów. O łącznej powierzchni 1,19 ha. Są to głównie kępy przybrzeżnych 
drzew Niektóre poligony to większe zespoły zardzewień, które powinny być przeznaczone raczej do 
częściowej wycinki. Przy jednym z poligonów płat siedliska 6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion 
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium).  

Km 160+390 do km 163+690. Znajduje się tu 67 poligonów wskazanych do całkowitej wycinki o łącznej 
powierzchni 25,96 ha. Są to liczne poligony zarówno drobne jak i rozległe na prawym i lewym brzegu 
rzeki. W wielu przypadkach są to fragmenty zwartych drzewostanów towarzyszące licznym na tym 
odcinku starorzeczom. Niektóre poligony w znacznej odległości od koryta rzeki. W wielu miejscach 
poligony sąsiadują z płatami siedliska 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami Nympheion, Potamion, Wzdłuż koryta rzeki w tym przedziale kilometrażu rzeki znajdują 
się płaty siedliska 6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium). Na km 162+980 i km 163+690 znajdują się płaty siedliska 3260 - Nizinne i 
podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników.  

Km 164+000 do km 165+000 znajduje się tu 11 poligonów o łącznej powierzchni 2,28 ha. Są to 
pojedyncze drzewa kępy drzew i krzewów. Jeden mały poligon (pow. 0,096 ha) – dwie korony drzew 
znajdują się na skraju dużego płata siedliska 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). Kolejne dwa poligony znajdują się w sąsiedztwie.  

Km 164+790 do km 165+500. Na tym kilometrażu rzeki wskazano 16 poligonów, bardzo 
rozczłonkowanych. W większości bardzo małych, o łącznej powierzchni 0,54 ha. Cztery z nich sąsiadują 
z płatami siedliska 6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium). Kolejne cztery sąsiadują lub znajdują się na skraju płatów siedliska 6510 - 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). Na km165+190 
znajduje się płat siedliska 3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników.  

Na km 165+400 znajduje się ostatnich 5 małych poligonów, w tym jeden sąsiadujący z płatem siedliska 
3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników.  

Na całej długości tego odcinka rzeki wzdłuż koryta rzek przebiega Rezerwat Rzeka Drwęca, który 
obejmuje 85 poligonów wskazanych do wycinki o łącznej powierzchni 20,88 ha. Cały odcinek rzeki 
zawiera się w obszarze Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001. Od km. 159+490 odcinek rzeki 
znajduje się na obszarze OChK Dolina Dolnej Drwęcy, jest to łącznej 101 poligonów o powierzchni 
28,77 ha wskazanych do wycinki. Od km 161+490 rzeka Drwęca stanowi cześć korytarza ekologicznego 
Wschodniego Lasy Iławskie-Dolina Drwęcy, jest to 81 poligonów wskazanych do wycinki o łącznej 
powierzchni 20,96 ha. Na tym odcinku rzeki występują siedliska objęte ochroną:  

3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion,  
3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników,  
6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium).  
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Niektóre poligony sąsiadują z płatami siedlisk chronionych, kilka poligonów znajduje się w obrębie 
siedlisk chronionych. W poligonach bezpośrednio sąsiadujących z siedliskami chronionymi nie powinna 
być realizowana wycinka drzew w celu uniknięcia zniszczenia cennych siedlisk.  

Łeba  

Łeba posiada źródła na wysokości 170 m npm koło miejscowości Brzestowo na Pojezierzu Kaszubskim 
a do morza uchodzi w Łebie. Długość rzek i wynosi 135 km, powierzchnia dorzecza 1780 km2 
(Dębowski i in. 2002).  

Długość odcinka wytypowanego do całkowitej wycinki drzew i krzewów wynosi 8,4 km (km 68+250 do 
km 76+130) z licznymi (346) dość drobnymi poligonami o całkowitej powierzchni 0,30 ha. Cały 
wskazany odcinek rzeki (8,4 km) położony jest w obszarze OChK Pradolina Redy Łeby i 102 poligony 
spośród 346 znajdują się w obrębie korytarza ekologicznego Kaszuby.  

Na podstawie analiz wyników modelowania hydraulicznego wykluczono z wycinki większą cześć 
wyznaczonych poligonów (340).  

Obszar wytypowany do wycinki:  

Analizom przyrodniczym w niniejszej pracy poddanych zostało 6 pozostałych poligonów o łącznej 
powierzchni 0,28 ha zlokalizowanych na jednym krótkim odcinku rzeki (143 m), w sąsiedztwie obiektu 
mostowego w miejscowości Łęczyce.  

Jednak 6 wytypowanych, po analizie hydraulicznej, poligonów znajduje się poza korytarzem 
ekologicznym ale w OChK Pradolina Redy-Łeby. Wskazane do wycinki drzew i krzewów poligony 
położone są poza obrębem siedlisk chronionych. 

Pasłęka  

Pasłęka jest dopływem Zalewu Wiślanego. Wypływa na wysokości 153 m n.p.m. na Pojezierzu 
Olsztyńskim, z jeziora Pasłęk, na północny-wschód od Olsztynka. Długość rzeki wynosi 169 km.  

Inicjalnie do całkowitej wycinki drzew i krzewów wyznaczono 253 poligony o łącznej powierzchni 34,98 
ha. na odcinku rzeki od km 10+500 do km 17+200 (6,7 km długości).  

Początek odcinka rzeki poddawanego analizie znajduje się na obszarze zurbanizowanym do ok. km 
11+500, później rzeka płynie przez obszary leśne i bezleśne.  

Na poszczególnych odcinkach rzeki Pasłęki znajdują się następujące obszary chronione (Tab. 7). 

Tab. 7 Wykaz obszarów chronionych występujących na przebiegu rzeki Pasłęki z uwzględnieniem poszczególnych odcinków 
poddanych analizie 

Lp. Nazwa obszaru chronionego Odcinek I 

Rezerwaty  

2. Rezerwat Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce + 

Natura 2000  

3. Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006 + 

4. Natura 2000 Dolina Pasłęki PLB280002 + 

Obszary Chronionego Krajobrazu  

5. OCHK Dolina Pasłęki + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Po wykonaniu analiz wyników modelowania hydraulicznego do wycinki wskazanych zostało 145 
poligonów (57 % wstępnie wyznaczonych) o łącznej powierzchni 16,74 ha (47 % powierzchni 
wytypowanych inicjalnie).  
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Obszary wytypowane do wycinki: 

Poligony wytypowane do całkowitej wycinki drzew i krzewów zlokalizowane są właściwie na całej 
długości analizowanego odcinka rzeki, zarówno n prawym i lewym brzegu. Są to zazwyczaj pojedyncze 
drzewa lub niewielkie skupiska drzew lub kępy krzewów, rzadziej bardziej rozległe powierzchnie. Na 
km od 10+500 do 11+500 rzeka Łynie przez obszar zurbanizowany miasta Braniewo. Na km 11+279 
znajduje się obiekt mostowy. Na pozostałym odcinku rzeka płynie przez lasy i obszary bezleśne. 
Bardziej rozległe poligony stanowiące fragmenty zwartego drzewostanu występują na kilometrażu:  

 km 10+809; pow. 0,42 ha, 

 km 10+935; pow. 0,44 ha, 

 km 11+622; pow. 1,45 ha, 

 km 12+765; pow. 0,33 ha, 

 km 12+960; pow. 0,41 ha, 

 km 14+00, pow. 0,32 ha, 

 km 14+370; pow. 0,38 ha, 

 km15+358; pow. 1,55 ha, 

 km 16+152; pow. 1,38 ha, 

 km 16+960; pow. 0,82 ha.  

Niemal wszystkie poligony przeznaczone do wycinki znajdują się w obrębie Rezerwatu Ostoja Bobrów 
na Rzece Pasłęce, który rozciąga się od km 10+500 do 17+200 na analizowanym odcinku rzeki. 
Podobnie obszar Natura 2000 Dolina Pasłęki PLB280002 rozciąga się wzdłuż całego analizowanego 
odcinka rzeki Pasłęki. Natomiast obszar Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006 zajmuje odcinek rzeki 
od km 12+913 do 17+000 i na tym odcinku pokrywa się z obszarem OCHK Dolina Pasłęki.  

Na wskazanych do wycinki poligonach występują siedliska chronione:  

Nie zidentyfikowano występowania par lęgowych ptaków będących przedmiotem ochrony obszaru 
Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006 na analizowanym odcinku rzeki.  

9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) w 
poligonach nr 61 i 57.  
91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe – siedlisko priorytetowe w poligonie nr 228.  

Piaśnica  

Rzeka zaczyna swój bieg na obszarze Puszczy Darżlubskiej (na południe od Małej Piaśnicy), a kończy 
uchodząc do Bałtyku na zachód od Dębek (obszar rezerwatu przyrody Piaśnickie Łąki). Jej długość 
wynosi 29,7 km. Powierzchnia zlewni równa jest 325 km² (Radke i in. 2010). 

Odcinek rzeki Piaśnicy wytypowany inicjalnie do całkowitej wycinki obejmuje odcinek 5 km długości od 
km 0+000 do 5+500. Obejmuje 235 poligonów o łącznej powierzchni 93,60 ha. Na tym odcinku rzeka 
płynie przez las i obszary łąk. Na prawym brzegu sąsiaduje z zabudowaniami miejscowości Dębek. 
Odcinek rzeki kończy się przy jeziorze Żarnowieckim w km 5+000.  

Na poszczególnych odcinkach rzeki Piaśnicy znajdują się następujące obszary chronione (Tab. 8): 

Tab. 8 Wykaz obszarów chronionych występujących na przebiegu rzeki Piaśnicy z uwzględnieniem poszczególnych odcinków 
poddanych analizie 

Lp. Nazwa obszaru chronionego Odcinek I 

Parki krajobrazowe  

1. Nadmorski Park Krajobrazowy + 

Rezerwaty  

2. Rezerwat Piaśnickie Łąki + 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Dar%C5%BClubska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82a_Pia%C5%9Bnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99bki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Pia%C5%9Bnickie_%C5%81%C4%85ki
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Natura 2000  

4. Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 + 

Obszary Chronionego Krajobrazu  

5. Nadmorski OCHK + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Po analizie wyników modelowania hydraulicznego do całkowitej wycinki wskazano jedynie 7 poligonów 
(3% wstępnie wytypowanych) o łącznej powierzchni 0,78 ha (0,8 % wstępnie wytypowanych). Te 
poligony zostały poddane analizie przyrodniczej.  

Obszary wytypowane do wycinki: 

Do wycinki całkowitej przeznaczono siedem poligonów porośniętych drzewami i krzewami o łącznej 
powierzchni 0,78 ha na następującym kilometrażu: 

Km 0+174 do km 0+339 wskazano tu 3 poligony o powierzchni 0,54 ha w sąsiedztwie mostu na km 
0+267. Są to fragmenty zwartego kompleksu leśnego. Ten odcinek rzeki zlokalizowany jest w obrębie 
obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021. 
Występują tu siedliska chronione: 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich oraz 9190 - 
Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae).  
 

Km 4+663 do km 4+801 wskazano tu 4 niewielkie poligony o łącznej powierzchni 0,24 ha. Są to 
pojedyncze drzewa oraz kępy drzew i krzewów przybrzeżnych przy obiekcie mostowym. Ten odcinek 
rzeki zlokalizowany jest w obrębie otuliny obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 
Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszarów Natura 2000 Piaśnickie Łąki 
PLH220021, jednak w analizowanych poligonach nie zidentyfikowano chronionych siedlisk. Jeden 
poligon (235) znajduje się poza obszarem Natura 2000.  

Radunia  

Radunia jest największym, lewobrzeżnym dopływem Motławy. Wypływa z zespołu jezior Raduńskich. 
Jej długość wynosi 93,1 km. Zlewnia Raduni obejmuje 822 km2 (Radtke i in. 2011).  

PG Wody Polskie wskazało do wycinki całkowitej drzewa i krzewy na dwóch odcinkach rzeki Raduni o 
łącznej długości 5,5 km. :  

Odcinek I od km 7+000 do km 11+000, łącznie 86 poligonów o powierzchni 2,84 ha na długości 4 km. 

Odcinek II od km 28+500 do km 30+000, łącznie 22 poligony o powierzchni 5,19 ha na długości 1,5 km. 

Rzeka Radunia obu wytypowanych odcinków przepływa przez tereny zurbanizowane.  

Odcinek II rzeki Raduni wskazany do wycinki znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny 
Raduni i sąsiaduje z Przywidzkim Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz Otomińskim Obszarem 
Chronionego Krajobrazu (Tab. 9).  

Odcinek I znajduje się poza obszarami ochrony przyrody. Oba odcinki zlokalizowane są poza obszarami 
korytarzy ekologicznych.  

Tab. 9 Wykaz obszarów chronionych występujących na przebiegu rzeki Raduni z uwzględnieniem poszczególnych odcinków 
poddanych analizie 

Lp. Nazwa obszaru chronionego Odcinek I Odcinek II 

Obszary Chronionego Krajobrazu   

1 OCHK Doliny Raduni - + (1,5 km) 

2 OCHK Kartuski - - 

3 OCHK Żuław Gdańskich - - 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Po analizie wyników modelowania hydraulicznego do wycinki całkowitej wskazano łącznie 31 
poligonów spośród 108 o łącznej powierzchni 3,91 ha.  

Obszary wytypowane do wycinki: 

 Odcinek I  

Odcinek Starej Raduni zlokalizowany w Pruszczu Gdańskim. Do wycinki zakwalifikowano 24 poligony o 
łącznej powierzchni 1,29 ha skupione w trzech lokalizacjach przy obiektach mostowych:  

 Most drogowy na km 8+466 rzeki obejmuje 7 poligonów, w tym dwa większe, o łącznej 
powierzchni 0,737 ha, które stanowią pojedyncze drzewa i kępy drzew i krzewów, 

 Most kolejowy na km 8+241 rzeki, obejmuje 4 małe poligony - pojedyncze drzewa, 

 Kładka na km 8+081 obejmuje 3 małe poligony – pojedyncze drzewa.  

Są to drzewa lub kępy drzew i krzewów rozmieszczone zarówno na prawym jak i lewym brzegach rzeki. 
Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych. 

 Odcinek II 

Odcinek Raduni zlokalizowany w obrębie dwóch sąsiadujących miejscowości Kolbudy Dolne i Kolbudy 
Górne. Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy o łącznej powierzchni 2,571 ha. 
Wycinka drzew i krzewów została wskazana w dwóch charakterystycznych lokalizacjach: 

 Duży poligon (2) o powierzchni 2,434 ha na km 28+380 rzeki, ;który obejmuje klin dużego 
kompleksu leśnego wchodzącego w obszar miasta, ciągnącego się wzdłuż Raduni do 
najbliższego mostu na km 28+850 funkcję parku i obszarów rekreacyjnych. Tuz obok mostu 
znajdują się jeszcze dwa inne małe poligony o łącznej powierzchni 0,019 ha – pojedyncze 
drzewa. 

 Cztery drobne poligony przy moście na km 29+155 o łącznej powierzchni 0,118 ha – 
pojedyncze kępy krzewów i drzew.  

Wyżej wskazane odcinki z drzewami i krzewami do wycinki położone są poza obrębem siedlisk 
chronionych.  

Reda  

Źródło Redy znajduje się w Puszczy Wierzchucińskiej w okolicy Strzebielina na wysokości 49 m n.p.m. 
Rzeka ma długość 51 km i powierzchnie zlewni równą 485 km². Reda Uchodzi do Zatoki Puckiej.  

Inicjalnie PG Wody Polskie wyznaczyło do całkowitej wycinki drzew i krzewów odcinek rzeki Redy 
długości 17 km; od km 10+000 do km 27+000, w obrębie którego zinwentaryzowano 258 poligonów o 
łącznej powierzchni 107,20 ha. Na całym tym odcinku rzeka przepływa przez tereny zurbanizowane: 
miasto Reda i Miasto Wejherowo, których zabudowa jednak jest skupiona głównie na prawym brzegu 
rzeki, podczas gdy na lewym występują zwarte i rozległe kompleksy leśne objęte ochroną w postaci 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej (27 poligonów na odcinku od km 14+000 do 
16+000 oraz 6 poligonów na odcinku od km 17+500 do 19+500) oraz Obszaru Specjalnej Ochrony 
Natura 2000 Puszcza Darżlubska (PLB220007) (8 poligonów na odcinku od km 14+000 do 19+500 i 1 
poligon na odcinku od km 26+000 do 27+500).  

Na poszczególnych odcinkach rzeki Redy znajdują się następujące obszary chronione (Tab. 10) 
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Tab. 10 Wykaz obszarów chronionych występujących na przebiegu rzeki Redy z uwzględnieniem poszczególnych odcinków 
poddanych analizie 

Lp. Nazwa obszaru chronionego Analizowany odcinek 

Natura 2000  

3. Natura 2000 OSO Puszcza Darżlubska PLB22000 + (odcinek 4 km) 

Obszary Chronionego Krajobrazu  

5. OCHK Puszczy Darżlubskiej + (odcinek 5 km) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Po analizie wyników modelowania hydraulicznego do całkowitej wycinki wytypowano łącznie 29 
poligonów o łącznej powierzchni 17,34 ha.  

Obszary wytypowane do wycinki: 

Do wycinki całkowitej wytypowano poligony aglomerowane na kilku charakterystycznych odcinkach 
rzeki Redy:  

 km 10+440 2 poligony o powierzchni 0,14 ha w sąsiedztwie kładki dla pieszych – pojedyncze 
drzewa lub kępy krzewów, 

 km 10+812 3 poligony o powierzchni 0,55 ha w sąsiedztwie mostu w terenie zabudowanym 
miasta Redy – pojedyncze drzewa lub kępy krzewów, 

 km 11+207 2 poligony o powierzchni 0,229 ha w sąsiedztwie mostu kolejowego – pojedyncze 
drzewa lub kępy krzewów, 

 km 13+810 4 poligony o łącznej powierzchni 0,4 ha - fragment zwartego kompleksu leśnego,  

 km 19+827 3 poligony o łącznej powierzchni 0,125 ha – pojedyncze drzewa lub kępy krzewów. 

 km 22+695 do km 25+704 bardzo rozległy teren 15 poligonów o łącznej powierzchni 10,779 
ha na odcinku rzeki o długości 3314 m. Poligony przeznaczone do całkowitej wycinki 
zlokalizowane są głównie na lewym brzegu rzeki, z wyjątkiem obszarów na zakolu rzeki miedzy 
km 25+473 i 25+901, gdzie w międzywału do wycinki przeznaczono pojedyncze drzewa a za 
wałem obszar ogrodu działkowego. Na odcinku od km 22+725 znajdują się trzy małe poligony 
przy obiekcie mostowym i podobnie z mostem na km 25+042 sąsiadują 3 poligony. Do wycinki 
wskazano również duże poligony nr 258, 23 i 25 zlokalizowane miedzy na obszarze Parku 
Drżlubskiego – fragmenty zwartego drzewostanu o łącznej powierzchni 4,1 ha przechodzącego 
na północ od rzeki Redy w lasy stanowiące część Puszczy Darżlubskiej.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych. 

Wszystkie poligony (29) wskazane do całkowitej wycinki znajdują się poza obszarami chronionymi. 
Dwa poligony (13 i 16) bezpośrednio graniczą z obszarem OCHK Puszczy Darżlubskiej. Analizowany 
odcinek rzeki w całości znajduje się poza systemem korytarzy ekologicznych. Drzewa i krzewy 
przeznaczone do wycinki położone są poza siedliskami chronionymi i przedmiotami ochrony w 
obszarze, również w najbliższej odległości od miejsc wskazanych do wycinki brak jest 
zidentyfikowanych siedlisk chronionych. 

Większość obszarów wskazanych do całkowitej wycinki znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów mostowych i kładek na terenach zurbanizowanych miejscowości wypoczynkowych: Reda i 
Wejherowo, a wycinka w tym wypadku będzie dotyczyć pojedynczych drzew i krzewów. Zatem w tym 
przypadku nie należy spodziewać się istotnego negatywnego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze.  

Skotawa  

Skotawa dopływ Słupi o długości 48,93 km. Rzeka wypływa z jeziora Lipieniec Duży natomiast uchodzi 
do Słupi na południe od Skarszowa Dolnego. Na środkowym odcinku rzeka przepływa przez dwa 



Projekt prognozy oddziaływania na środowisko  
dla projektu Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Gdańsku 

41 
 

jeziora Skotawsko Małe oraz Skotawsko Wielkie. Dolny odcinek rzeki charakteryzuje się licznymi 
meandrami. 

Do całkowitej wycinki inicjalnie wytypowano odcinek Skotawy o łącznej długości 3,5 km zlokalizowany 
od km 0+000 do 3+500. Obejmuje on łącznie 65 Poligonów o powierzchni 35 ha Odcinek ten 
zlokalizowany jest w obrębie obszarów ochrony przyrody: Natura 2000 OSO Dolina Słupi 
(PLB2220002), SOO Naltura 2000 Dolina Słupi (PLH220052) oraz Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.  

Odcinek rzeki między km 0+000 i km 3+391 jest zlokalizowany w obrębie korytarza ekologicznego Słupi 
i Wdy w obrębie korytarza Kaszubskiego północnego o randze ponadregionalnej.  

Na poszczególnych odcinkach rzeki Skotawy znajdują się następujące obszary chronione (Tab. 11): 

Tab. 11 Wykaz obszarów chronionych występujących na przebiegu rzeki Skotawy z uwzględnieniem poszczególnych odcinków 
poddanych analizie 

Lp. Nazwa obszaru chronionego Odcinek I 

Parki krajobrazowe  

1. PK Dolina Słupi + (1 km) 

Natura 2000  

3. Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002 + (1 km) 

4. Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi PLH220052 +(cała długość rzeki) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Po przeprowadzeniu analizy wyników modelowania hydraulicznego do wycinki wskazano 12 poligonów 
o łącznej powierzchni 2,03 ha znajdujących się na 4 charakterystycznych odcinkach rzeki i te zostały 
poddane analizie przyrodniczej.  

Obszary wytypowane do wycinki: 

 od km 0+455 do km 0+585 znajduje się 5 poligonów o łącznej powierzchni 0513 ha w 
sąsiedztwie mostu na km 0+413 rzeki. Są to fragmenty zwartego kompleksu leśnego. Odcinek 
zlokalizowany w Parku Krajobrazowym Doliny Słupi oraz obszarach Natura 2000 Dolina Słupi 
PLB220002 i Dolina Rzeki Słupi PLH220052,  

 od km 0+876 do km 1+109 wskazanych zostały 2stosunkowo duże poligony w sąsiedztwie 
mostu na km 1+000 w pobliżu miejscowości Skarszów Dolny na lewym brzegu rzeki. Poligon 25 
zlokalizowany w PK Doliny Słupi i obszarach Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002 i Dolina Rzeki 
Słupi PLH220052, natomiast poligon 26 zlokalizowany w otulinie PK Doliny Słupi i na obszarze 
Dolina Rzeki Słupi PLH220052, 

 od km 1+513 do km 1+605 3 małe poligony o łącznej powierzchni 0,122 ha. Są to pojedyncze 
drzewa lub kępy krzewów. Poligony sąsiadują z kładką lub małym stopniem wodnym. Poligony 
zlokalizowane w otulinie PK Doliny Słupi i na obszarze Dolina Rzeki Słupi PLH220052, 

 od km 2+369 do km 2+907 wskazanych zostało 2 poligony o łącznej powierzchni 0,308 ha. Są 
to kępy drzew i krzewów. Poligony zlokalizowane w otulinie PK Doliny Słupi i na obszarze 
Dolina Rzeki Słupi PLH220052. 

Trudno ocenić czy drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są 
poza obrębem siedlisk chronionych z powodu niedostatecznej ilości danych.  

W obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Słupi wskazano do wycinki 6 poligonów (16, 17,18,19,25, 65) 
o łącznej powierzchni 1,011 ha. Poligony te równocześnie są zlokalizowane w obrębie obszarach 
Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002 i z wyjątkiem poligonu nr 18 w obszarze Dolina Rzeki Słupi 
PLH220052. W otulinie PK Doliny Słupi wskazano kolejnych 6 poligonów (26, 37, 38, 39, 58 i 59) o 
łącznej powierzchni 1,015 ha które równocześnie stanowią część obszaru Natura 2000 Dolina Rzeki 
Słupi PLH220052.  
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Słupia  

Słupia wypływa na wysokości około 178 m n.p.m. z torfowisk koło Sierakowskiej Huty, a kończy swój 
bieg w Ustce, gdzie w porcie uchodzi do Morza Bałtyckiego. Długość rzeki wynosi 141,0 km. 
Powierzchnia dorzecza Słupi równa jest 1623,0 km2. 
 

Pierwotnie do całkowitej wycinki wskazano 4245 Poligonów o całkowitej powierzchni 604,44 ha na 
czterech odcinkach rzeki Słupi o łącznej długości 56 ,9 km:  

 Odcinek I km 2+000 do km 16+000 

 Odcinek II km 25+000 do km 32+500 

 Odcinek III km 34+000 do km 54+000 

 Odcinek IV km 68+250 do km 83+650 

Na poszczególnych odcinkach rzeki Słupi znajdują się następujące obszary chronione (Tab. 12): 

Tab. 12 Wykaz obszarów chronionych występujących na przebiegu rzeki Słupi z uwzględnieniem poszczególnych odcinków 
poddanych analizie.  

Lp. Nazwa obszaru chronionego Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV 

Parki krajobrazowe     

1. PK Dolina Słupi   + + 

Rezerwaty     

2. Rezerwat Buczyna nad Słupią +    

3 Rezerwat Źródliskowe Torfowisko (na granicy)    + 

Natura 2000     

3. Dolina Słupi PLB 220002   + + 

4. Dolina Rzeki Słupi PLH220052 + + + + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Po analizie wyników modelowania hydraulicznego do całkowitej wycinki wskazano 425 poligonów (10 
% poligonów wytypowanych wcześniej) o całkowitej powierzchni 80,76 ha (13% powierzchni 
wytypowanych pierwotnie).  

Obszary wytypowane do wycinki: 

 Odcinek I  

Do całkowitej wycinki wskazano 161 poligonów o łącznej powierzchni 29,91 ha. Ten odcinek rzeki 
przepływa głównie prze tereny leśne, użytkowane rolniczo i zaledwie kilka poligonów wysuniętych 
najbardziej na północ graniczy z obszarem zurbanizowanym miasta Ustki. Poligony przeznaczone do 
wycinki na tym odcinku skupiły się w czterech charakterystycznych lokalizacjach:  

 km 3+148 do km 4+294 14 poligonów o łącznej powierzchni 3,89 ha. Są to fragmenty 
zwartego drzewostanu występujące w pobliżu meandrującego koryta rzeki. Na północy 
przylega do m. Ustki, 

 km 5+456 do km 7+916 38 poligonów o łącznej powierzchni 10,91 ha w środkowej części 
sąsiadujących z obiektem mostowym na km 7+700 rzek w pobliżu miejscowości Mokrzyca. W 
tej części rzeki znajduje się Rezerwat Buczyna nad Słupią na którego powierzchni zostały 
zlokalizowanych 11 poligonów o łącznej powierzchni 6,11 ha wskazanych do całkowitej 
wycinki, 

 km 11+658 do km 13+420 67 poligonów o łącznej powierzchni 6,43 ha. Do wycinki wskazano 
głównie kępy drzew i krzewów wzdłuż koryta rzeki. Na km 12+082 obiekt mostowy na 
wysokości miejscowości Charnowo na lewym brzegu rzeki,  
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 km 13+466 do km 15+849 47 poligonów o łącznej powierzchni 8,66 ha. Do wycinki wskazano 
zarówno większe powierzchnie jak i pojedyncze drzewa na silnie meandrującym odcinku rzeki 
Słupi,  

 od 11+288 km do końca I odcinka rzeka znajduje się na obszarze korytarza ekologicznego 
Pomorskiego: Pobrzeże Słowińskie o znaczeniu ponadregionalnym. Cały odcinek rzeki znajduje 
się na Terenie obszaru Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi PLH220052, jednak 5 poligonów jest 
zlokalizowanych poza tym obszarem chronionym.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki w poligonach na obszarze Rezerwatu Buczyna nad Słupią 
położone są w obrębie siedlisk chronionych. W przypadku pozostałych poligonów ocena taka jest 
niemożliwa z powodu braku danych.  

 Odcinek II 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy na 103 poligonach o łącznej powierzchni 
23,57 ha. Wycinka drzew i krzewów została wskazana na kilku odcinkach w następującym kilometrażu 
rzeki Słupi: 

 km 27+225 do 27+703 5 poligonów o łącznej powierzchni 3,179 ha. Poligony o zwartym 
pokroju zarówno na prawym jak i lewym brzegu rzek. Na prawym brzegu stanowią fragment 
kompleksu leśnego na lewym sąsiadują z zabudowaniami niedużej miejscowości Włynkówko. 
Obszar Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi PLH220052 obejmuje tutaj tylko obszar koryta rzeki, 
zatem poligony jedynie z nim graniczą,  

 od km 28+701 do km 29+000 to 7 poligonów o łącznej powierzchni 0,68ha obejmujących na 
lewym brzegu zwarte obszary leśne na prawym zaś sąsiadujące z zabudowaniami zakładu 
przemysłowego.  

 od km 29+911 do km 32+543 to 91 poligonów. Jest to bardzo długi odcinek rzeki z 
wytypowanymi do całkowitej wycinki zarówno pojedynczymi drzewami, kępami drzew i 
krzewów oraz kilkoma dużymi powierzchniami o zwartej strukturze drzewostanu. Na tym 
odcinku w północnej części na prawym brzegu kępy drzew wzdłuż zabudowań oczyszczalni 
ścieków Rykowo, na lewym brzegu zabudowania oraz hale przemysłowe. Południowa cześć 
tego odcinka od km 31+000 to teren zurbanizowany miasta Słupska z obiektem mostowym na 
32+160 km rzeki.  

Cały odcinek rzeki znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi PLH220052 lub 
poligony bezpośrednio z nim sąsiadują. Ten odcinek rzeki znajduje się poza korytarzem ekologicznym.  

Wobec braku danych szczegółowych dotyczących lokalizacji siedlisk chronionych trudno określić czy 
wyżej wskazane odcinki z drzewami i krzewami do wycinki położone są poza obrębem takich siedlisk.  

 Odcinek III 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy o łącznej powierzchni 25,51 ha (25,5% 
wstępnie wytypowanych) na 151 poligonach (5,7% wstępnie wytypowanych). Wycinka drzew i 
krzewów została wskazana w następującym kilometrażu rzeki Słupi: 

 km 34+107 do km 35+000 21 poligonów o łącznej powierzchni 1,5 ha, zlokalizowane w 
sąsiedztwie dużego mostu drogowego. Drzewa wskazane do wycinki to pojedyncze obiekty lub 
niewielkie kępy. W obrębie poligonu 1293 znajduje się pomnik przyrody, 

 km 35+681 do km 35+996 8 poligonów o łącznej powierzchni 0,75 ha. Są to pojedyncze Drewa 
i krzewy wzdłuż rzeki w okolicy kładki nad rzeką. Poligony wskazane do całkowitej wycinki o nr 
1328, 1331, 1334, 2604 są zlokalizowane na terenach rekreacyjnych. Ponadto w obrębie 
poligonu nr 1336 znajdują się 2 pomniki przyrody, 
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 km 38+284 do km 38+632 13 poligonów o powierzchni 2,05 ha. Są to pojedyncze kępy drzew i 
krzewów w sąsiedztwie mostu drogowego,  

 km 40+643 do km 41 +280 25 poligonów o powierzchni 2,4 ha. Są to drzewostany głównie 
wzdłuż koryta rzeki oddzielające je od mokradeł, 

 km 41+444 do km 41+795 12 poligonów, w tym 4 duże, o łącznej powierzchni 1,95 ha 
zlokalizowane jako zwarte fragmenty drzewostanów oddzielające koryto rzeki od rozległych 
mokradeł. Są to zwarte i duże powierzchnie lasu,  

 km 42+662 do km 44+118. Długi odcinek z 42 rozległymi poligonami o łącznej powierzchni 
15,4 ha. Drzewa przeznaczone do całkowitej wycinki to dosyć zwarte poligony wzdłuż prawego 
i lewego brzegu rzeki, również w międzywalu. Oddzielają rzekę od terenów mokradłowych.  

 km 49+996 do km 51+423 21 poligonów o łącznej powierzchni 1,4 ha z pojedynczymi 
drzewami i kępami krzewów. Cztery ostatnie poligony na tym odcinku znajdują się w 
sąsiedztwie mostu na 51+304 km rzeki.  

Na odcinku km 34+000 do km 38+000 rzeka płynie przez obszar silnie zurbanizowany: miasto Słupsk i 
Kobylnicę. Za 38+000 km Słupia płynie przez obszary leśne i mokradła. Cały III odcinek rzeki Słupi w 
całości znajduje się na obszarze Kaszubskiego Północnego korytarza ekologicznego. Cały III odcinek 
rzeki znajduje się na Terenie obszaru Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi PLH220052, chociaż 6 poligonów 
zlokalizowanych jest poza tym obszarem chronionym. Znaczna część III odcinka Słupi zlokalizowana 
jest na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB 220002: 80 poligonów na odcinku od km 42+662 
do km 54+000. Te same poligony równocześnie znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Dolina 
Słupi. Na III odcinku rzeki Słupi brak oznaczonych miejsc gniazdowania ptaków objętych ochrona w 
ramach obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB 220002. 

Z powodu braku szczegółowych danych o lokalizacji siedlisk cennych przyrodniczo i priorytetowych 
trudno ocenić realnie występowanie tychże w obrębię poszczególnych poligonów.  

  Odcinek IV 

Do wycinki całkowitej zostały przeznaczone drzewa i krzewy o łącznej powierzchni 2,37 ha na 10 
poligonach z 352 wstępnie planowanych do wycinki (2,8% wstępnie wytypowanych przez PG Wody 
Polskie). Wycinka drzew i krzewów została wskazana w następującym kilometrażu rzeki Słupi: 

 km 73+484 do km 73+760. Wskazano to 7 poligonów o dosyć zwartym pokroju w pobliżu 
mostu koło zabudowań miejscowości Gałążnia Mała,  

 km 80+732 do km 80+941. Wytypowano to 3 poligony o powierzchni 1,40 ha. Poligony 
układają się bardzo regularny kształt czworokąta na rozwidleniu rzeki. Poligony zlokalizowane 
na powierzchni rozległych kompleksów leśnych.  

Na IV odcinku rzeki Słupia znajduje się Rezerwat Źródliskowe Torfowiska (km 74+551 do 74+647) ale 
żaden poligon wskazany do całkowitej wycinki nie znajduje się w jego obrębie. Cały IV odcinek rzeki 
Słupi wraz ze wszystkimi poligonami znajduje się w obrębie PK Doliny Słupi, oraz obszarów Natura 
2000 Dolina Słupi PLB 220002 oraz Dolina Rzeki Słupi PLH220052. W obrębie poligonów 
wytypowanych do całkowitej wycinki brak oznaczonych miejsc gniazdowania ptaków objętych ochrona 
w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB 220002. 

Z powodu braku szczegółowych danych o lokalizacji siedlisk cennych przyrodniczo i priorytetowych 
trudno ocenić realnie występowanie tychże w obrębię poszczególnych poligonów. 

Wda  

Wda jest lewym dopływem Wisły. Rzeka ma długość 198 km, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 2325 
km². Ma początek na Równinie Charzykowskiej gdzie wypływa z jeziora Krążno w pobliżu wsi Osława-
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Dąbrowa koło Bytowa. Przepływa przez tzw. kaszubską wielką wodę (jeziora Wdzydze, Gołuń, Radolne, 
Słupinko i Jelenie). Następnie płynie przez Bory Tucholskie. Uchodzi do Wisły w okolicach Świecia.  

Do całkowitej wycinki na nalizowanym odcinku inicjalnie wyznaczono 169 poligonów o łącznej 
powierzchni 43,13 ha.  

Poligony te znajdują się na odcinku rzeki od km 0+000 do km 9+500. Ten odcinek rzeki w dużej części 
płynie przez teren zurbanizowany miasta Świecie (od 0+000 do ok. 7+000 km). Na pozostałym odcinku 
rzeka płynie w bardziej naturalnym krajobrazie: z obszarami zalesionymi na prawym brzegu i 
rolniczymi na lewym. Analizowany odcinek kończy się w km 9+500 w okolicy budowli piętrzącej. 
Odcinek wytypowany do całkowitej wycinki przepływa przez dwa obszary Natura2000, Park 
Krajobrazowy, na jednym poligonów znajdują się pomniki przyrody. Północna część odcinka, od km 
8+253 do, jest częścią korytarza ekologicznego: Kaszuby Dolina Wisły.  

Tab. 13 Wykaz obszarów chronionych występujących na przebiegu rzeki Drwęcy z uwzględnieniem poszczególnych odcinków 
poddanych analizie 

Lp. Nazwa obszaru chronionego Odcinek I 

Natura 2000  

3. Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 + 

4. Natura 2000 Zamek Świecie PLH0400025 + 

Parki Krajobrazowe  

5. Nadwiślański Park Krajobrazowy + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Po analizie wyników modelowania hydraulicznego do całkowitej wycinki wskazano 47 poligonów (27% 
poligonów wskazanych inicjalnie) o łącznej powierzchni 17,45 ha (co stanowi 40% powierzchni 
początkowo wskazanych). Poligony te zostały poddane analizie przyrodniczej, w celu ustalenia wpływu 
wycinki drzew na cele ochrony przyrody.  

Obszary wytypowane do wycinki: 

Do wycinki całkowitej przeznaczono 47 poligonów porośniętych drzewami i krzewami o łącznej 
powierzchni 17,45 ha na następującym kilometrażu rzeki:  

 km 2+000 do km 2+195 to odcinek obejmujący 4 małe poligony w sąsiedztwie obiektu 
mostowego o łącznej powierzchni 0,6 ha. Jest to obszar zurbanizowany, jednocześnie w 
obrębie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Poligony wskazane do całkowitej wycinki 
stanowią głównie pojedyncze drzewa i kępy krzewów,  

 km 5+444 do km 5+639 to krótki odcinek z 6 małymi poligonami o powierzchni 0,3 ha. Są to 
pojedyncze kępy krzewów i drzewa w sąsiedztwie mostu kolejowego,  

 km 5+929 do km6+471 to odcinek z 6 poligonami o zróżnicowanej wielkości i strukturze 
zadrzewienia. Jest to odcinek tuż poniżej mostu ze starym młynem. Większość obiektów na 
tym kilometrażu rzeki to kępy przybrzeżnych drzew i krzewów. Wyjątkiem są dwa większe 
poligony. Pierwszy (ID 65) szeroki szpaler drzew zlokalizowany wzdłuż prawego brzegu poniżej 
mostu. Drugi (ID62) to rozległy obszar częściowo porośnięty drzewami i częściowo stanowiący 
obszar mokradłowy rozlewiskami w części znajdujący się miedzy korytem rzeki i 
zabudowaniami szkoły. W pobliżu szkoły znajdują się dwa pomniki przyrody,  

 km 6+719 do km 9+500 to długi odcinek rzeki z 31 poligonami. Do km 8+000 Na lewym brzegu 
rzeki na tym odcinku znajdują się fragmenty lasu i obszarów mokradłowych. Na km 8+000 
znajduje się duży most drogowy, w sąsiedztwie którego wskazano rozległe poligony ze 
zwartymi fragmentami lasu przeznaczone do całkowitej wycinki. Ostanie poligony na odcinku 
od km 8+411 do budowli piętrzącej to częściowo małe poligony obejmujące pojedyncze 
drzewa i kępy krzewów oraz dwa większe obszary wyspa w korycie rzeki poniżej zapory oraz 
szeroki pas zadrzewień na prawym brzegu. Jeden z poligonów to drzewa przydrożne, które 
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omyłkowo zostały zinterpretowane jako obszar leśny. Ten ostatni odcinek rzeki znajduje się w 
obrębie korytarza ekologicznego Kaszuby Dolina Wisły.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych. 

Wskazany odcinek rzeki Wdy do wykonania całkowitej wycinki drzew i krzewów znajduje się w 
obrębie: obszarów Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (km 0+000 do k 0+608) i Zamek 
Świecie PLH0400025 (km 1+261 do km 1+656) oraz Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (km 0+000 
do km 2+738). Na odcinku od km 8+253 do 9+500 rzeka Wda stanowi część korytarza ekologicznego 
Kaszuby Dolna Wisła. Na analizowanym tym odcinku rzeki nie zidentyfikowano siedlisk chronionych.  

Żaden spośród analizowanych poligonów wskazanych do całkowitej wycinki drzew i krzewów nie 
znajduje się w obrębie obszarów Natura 2000 zatem wycinka nie będzie oddziaływać na środowisko 
tych obszarów chronionych.  

Wierzyca  

Wierzyca lewy dopływ dolnej Wisły. Długość rzeki wynosi 151,4 km, a powierzchnia dorzecza 1603 
km². Posiada źródła na Pojezierzu Kaszubskim, w miejscowości Piotrowo na południowy wschód od 
Wieżycy. PG Wody Polskie wyznaczyło do objecia programem odcinek 8,5 km rzeki Wierzycy (od km 
29+500 do km 38+000), w obrębie którego 381 poligonów łącznie i powierzchni 40,54 ha.  

Obszary wytypowane do wycinki: 

Po analizie wyników modelowania hydraulicznego wycinka drzew i krzewów została ograniczona do 
137 poligonów i łącznej powierzchni 12,04 ha na odcinku rzeki między km 29+671 i 34+497. Ten 
odcinek rzeki Wierzycy został poddany analizie przyrodniczej. W obrębie tego odcinka rzeki Wierzycy 
rozróżnić można dwa charakterystyczne obszary:  

 I od km 29+671 do km 29+761 cztery poligony niewielkiej powierzchni (0,05 ha)) 
zlokalizowane przy obiekcie mostowym w miejscowości Pelpin. Są to gównie pojedyncze 
drzewa i kępy krzewów, 

 II od km 30+410 do km 34+497 są to pozostałe 133 poligony o łącznej powierzchni 11,99 ha. 
Jest to długi meandrujący odcinek rzeki sąsiadujący z fragmentami terenów leśnych i w 
mniejszym stopniu z polami uprawnymi. Wiele poligonów na tym odcinku rzeki to zwarte 
fragmenty zadrzewień ale również pojedyncze drzewostany nadbrzeżne.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych oraz obszarów objętych ochrona przyrody lub krajobrazu.  

Cały wskazany odcinek rzeki (8,4 km) położony jest poza jakimikolwiek obszarami ochrony przyrody lub 
krajobrazu. W ich zasięgu oraz w najbliższym sąsiedztwie nie zidentyfikowano siedlisk chronionych. 
Zatem zaplanowana wycinka drzew i krzewów właściwie formalnie nie spowoduje zagrożenia dla stanu 
środowiska lub walorów przyrodniczych i krajobrazowych i nie stanowi zagrożenia dla celów 
środowiskowych. 

Dolna Wisła  

Wisła jest najdłuższą rzeką Polski. Swoje źródła ma na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim na wysokości 
1107 m n.p.m. Rzeka ta ma długość 1023,5 km, a powierzchnia jej zlewni wynosi 194 424 km². Uchodzi 
do Wpływa do Zatoki Gdańskiej, a jej średnioroczny przepływ w odcinku ujściowym wynosi 1046 m³/s.  

Do całkowitej wycinki drzew i krzewów wyznaczono 11296 poligonów o łącznej powierzchni 6081,57 h 
na odcinku od km 684+000 do ujścia (258 km długości). Rzeka na tym odcinku przepływa przez bardzo 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Gda%C5%84ska
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zróżnicowany krajobraz, od naturalnych obszarów leśnych lub bezleśnych, w tym mokradeł po obszary 
zurbanizowane jak np. Grudziądz, Świecie, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Toruń, Ciechocinek, Włocławek.  

W obrębie analizowanego odcinka rzeki Wisły znajdują się następujące obszary chronione (Tab. 14): 

Tab. 14 Wykaz obszarów chronionych występujących na przebiegu rzeki WIsły z uwzględnieniem poszczególnych odcinków 
poddanych analizie 

Lp. Nazwa obszaru chronionego Odc. I Odc. II Odc. III Odc. IV Odc. V Odc. VI 

Parki krajobrazowe 

1 Nadwiślański Park Krajobrazowy  + +    

2 Chełmiński Park Krajobrazowy  +     

Rezerwaty 

3 Rzeka Drwęca       

4 Kępa Bazarowa       

5 Wielka Kępa   +  +  

6 Ostrów Panieński       

7 Łęgi na Ostrowiu Panieńskim       

8 Wiosło Duże       

9 Wiosło Małe       

10 Las Mątawski       

11 Mewia Łacha       

Natura 2000 

12 PLH040039 Włocławska Dolina Wisły     + + 

13 PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły    + +  

14 
PLH280001 Dolina Drwęcy 

Wisły 
      

15 PLH040011 Dybowska Dolina Wisły    +   

16 PLH040003 Solecka Dolina Wisły  + + +   

17 PLH040014 Cytadela Grudziądz       

18 
PLH220033 Dolna Wisła 

 
     + 

19 PLH220044 Ostoja w Ujści       

20 PLB040003 Dolina Dolnej Wisły + + + + + + 

21 PLB220004 Ujście Wisły       

Obszary Chronionego Krajobrazu 

22 OChK Niziny Ciechocińskiej    + + + 

23 OChK Doliny Drwęcy       

4 OChK Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej   +    

25 OChK Strefy Krawędziowej Doliny Wisły       

26 
OChK Doliny Kwidzyńskiej 

Nadwiślański 
      

27 
OChK 

Gniewski OChK 
      

28 OChK Białej Góry       

29 Środkowożuławski OChK       

30 OChK Żuław Gdańskich +      

31 OChK Wyspy Sobieszewskiej       

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Po analizie wyników modelowania hydraulicznego do analizy całkowitej wycinki wskazano 7051 
poligonów w łącznej powierzchni 2500,2 ha, na 6 charakterystycznych odcinkach rzeki w następującym 
kilometrażu:  

 Odcinek I km 926+000 do 922+635, 

 Odcinek II km 804+000 do 787+600, 

 Odcinek III km 777+000 do km 756+000, 

 Odcinek IV km 751+000 do km 720+000, 

 Odcinek V km 712+000 do km 703+000, 

 Odcinek VI km 692+000 do km 684+000. 
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Wytypowane poligony znajdują się w obrębie obszarów chronionych:  

 obszarach sieci Natura 2000 OSO znajduje się 6362 poligonów o łącznej powierzchni 2386,39 
ha, przy czym wszystkie znajdują się w PLB040003 Dolina Dolnej Wisły. Na obszarze SOO 
znajdują się: w Soleckiej Dolinie Wisły (PLH040003) 1748 poligonów o pow. 94,41 ha, w 
Dybowksiej dolinie Wisły (PLH 040011) 434 poligony o pow. 105,40 ha, Nieszawska Dolina 
Wisły (PLH 040012) 1914 poligonów o pow. 479, 69, Włocławska Dolina Wisły (PLH 040099) 
jest 537 poligonów o pow. 315,93 ha oraz w Dolinie Drwęcy 26 poligonów o pow. 2,57 ha, 

 W rezerwatach: Kępa Bazarowa, Wielka Kępa znajduje się 32 poligony o łącznej powierzchni 
209,01 ha, 

 w Nadwiślańskim Parku Krajobrazowym znajdują się 547 poligonów o łącznej powierzchni 
722,99 ha i w Chełmińskim Parku Krajobrazowym 569 poligonów o pow. 115,11 ha; w 
obszarach chronionego Krajobrazu: OChK Dolina Drwęcy 28 poligon o pow. 3.20 ha; OChK 
Niziny Ciechocińskiej 915poligonów o pow. 497,40 ha; OChK Strefy Krawędziowej Doliny Wisły 
41 poligony o pow. 209,00 ha oraz OChK Żuław Gdańskich 32 poligony o pow. 106,52 ha,  

 w korytarzach ekologicznych : Dolina Dolnej Wisły znajduje się 6542 poligony o pow. 2435 ha; 
Lasy Ziemi Chełmskiej 82 poligony o pow. 269,58 ha i Puszcza Bydgoska 129 poligonów o pow. 
39,77ha, Lasy Czernikowskie 7 poligonów o pow. 41,17 ha Lasy Włocławsko – Gostynińskie 2 
poligony o pow. 1,13 ha, 

 Na terenie użytków ekologicznych znajduje się 309 poligonów o pow. 597,03 ha,  

 W 8 poligonach znajdują się pomniki przyrody.  

Obszary wytypowane do wycinki: 

 Odcinek I  

Obejmuje odcinek długości 3 km od km 926+000 do 922+635, gdzie zlokalizowane są 33 poligony o 
łącznej powierzchni 106,54 ha. Wszystkie poligony zlokalizowane są w międzywalu na lewym brzegu 
rzeki. Są to głównie pojedyncze drzewa i kępy krzewów w strefie przybrzeżnej oraz 2 bardzo rozległe 
poligony o łącznej powierzchni 103,04 ha (ID 1302 pow. 64,99 ha; ID 1303, pow. 38,05 ha). Wszystkie 
poligony znajdują się w obszarze Natura 2000 PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, również w obrębie 
OChK Żuław Wiślanych (w jego wschodniej krawędzi). Analizowany odcinek rzeki znajduje się w 
korytarzy ekologicznym o charakterze ponadregionalnym Dolina Dolnej Wisły.  

W obrębie poligonów znajdują się stanowiska występowania par lęgowych ptaków z załącznika II 
Dyrektywy Rady 79/409/EWG.: 

Bielik (A075), Dziwonia (A375), Trzciniak zwyczajny (A298), Błotniak Stawowy (A081), Brzegówka 
zwyczajna (A249).  

Oprócz tego poza poligonami wskazanymi do wycinki ale w ich bliskim sąsiedztwie zidentyfikowano 
występowanie kolejnych gatunków ptaków: Derkacz (A122), Siweczka rzeczna (A136), Remiz (A336), 
Rybitwa rzeczna (A193), Gagoł (A067), Nurogęś (A070), Krzyżówka (A053, Rybitwa bialoczelna (A195), 
Jarzębatka (A307).  

Poligony te z uwagi na bardzo duży rozmiar oraz bogactwo awifauny, w tym objętej ochroną, nie 
będzie rekomendowany do całkowitej wycinki.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki we wskazanych poligonach położone są poza obrębem 
siedlisk chronionych. 

 Odcinek II 
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Na odcinku rzeki w km 804+000 do km 787+000 do wycinki wskazano 1028 poligonów o łącznej 
powierzchni 287 ha. Jest to odcinek zlokalizowany powyżej miasta Chełmna. Na tym odcinku, wzdłuż 
rzeki zlokalizowanych jest kilka niewielkich miejscowości do wysokości tzw. „Kępy Panieńskiej w 
Chełmie między km 803+000 do km 807+000.  

Wskazane do wycinki poligony zlokalizowane są zarówno n prawym jak i na lewym brzegu rzeki, w 
większości posiadają charakter pojedynczych drzew i kęp zadrzewień, jednak znajdują się wśród nich 
również bardziej rozległe poligony, jak np. na lewym brzegu :  

Km 795+000– 798+000 na wysokości miejscowości Topolinek dwa poligony o pow.: 59 ha i 8,6 ha oraz  

Km798+000 do km 800+000. na wysokości miejscowości Chrystkowo trzy poligony o pow. 7,38, 3,69, 
2,76. Ha.  

I na prawym: na km 803+000 na obszarze Kępy Panieńskiej w Chełmnie jeden poligon o pow. 20,08 ha.  

Cały II odcinek rzeki Wisły znajduje się w obrębie dwóch Parków Krajobrazowych: Chełmińskiego i 
Nadwiślańskiego. Południowa cześć tego odcinka – rejon Kępy Panieńskiej znajduje się w zasięgu 
korytarza ekologicznego Kaszuby Dolina Wisły.  

1027 poligonów wskazanych do wycinki znajduje się na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły (PLB 
040003). Jednocześnie wszystkie poligony na tym odcinku są zlokalizowane w obszarze Natura 2000 
Solecka Dolina Wisły (PLH 040003).  

Na tym odcinku występują płaty siedlisk chronionych:  

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - rozległe płaty siedliska na wysokości km 
804+000, łącznie: 128 ha,  

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion – liczne płaty wzdłuż całego odcinka rzeki o łącznej pow. 8,15 ha,  

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) –
głównie na prawym brzegu rzeki w km 802+470 – kilka poligonów z płatami tego siedliska o 
pow.: 6,07 ha, 

 3270 Zalewane muliste brzegi rzek o pow. 0,04 ha, 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium) o pow. 0,16 ha.  

Na tym odcinku występują liczne stanowiska fauny, w tym awifauny, choć nieliczne z tych stanowisk w 
obrębie samych poligonów, gdzie występują: Jarzębatka (A307), Rybitwa rzeczna (A113), Brzegówka 
(A249), Remiz ((A336), Trzciniak ((A298) oraz Bóbr (1337). Na tym odcinku rzeki występują gatunki 
ichtiofauny: Boleń (1130), Koza (1149), Różanka (5339).  

Poligony wskazane na tym odcinku znajdują się w zasięgu występowania siedlisk objętych ochroną, w 
tym siedlisk priorytetowych.  

Poligony w obrębie których znajdują się chronione siedliska 91E0 i 3150 będą rekomendowane do 
zaniechania wycinki, z uwagi na możliwość utraty znacznej powierzchni cennych siedlisk i zwiększenia 
ich fragmentacji. W przypadku płatów siedlisk 6510, 3270, 6430 możliwe przeprowadzenie wycinki 
poza okresem lęgowym ptaków w sposób zapewniający brak zniszczeń przez ciężkie maszyny w 
obrębie płatów siedliska.  

Odcinek III 

Rozległy odcinek rzeki na wysokości km 777+000 do km 756+000. Obejmuje łącznie 1847 poligonów o 
łącznej powierzchni 750,18 ha.  
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Część odcinka rzeki sąsiaduje z obszarami zurbanizowanymi miast Bydgoszcz (km 774+000 do km 
770+000) i Solec Kujawski (765+000 do km 759+000) zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki.  

Na odcinku rzeki w km 777+000 do 766+000 do wycinki wskazano rozległe poligony skupione głównie 
na prawym brzegu rzeki w okolicy „Małej Kępy” i miejscowości Ostromecko, w rejonie występowania 
obszarów podmokłych i zwartych kompleksów zadrzewień. Kilka poligonów jest bardzo rozległych, 
cztery z nich o powierzchniach jednostkowych przekraczających 100 ha. Dwa z nich sąsiadują z 
obiektem mostowym na km774+800. W obrębie tych poligonów znajduje się kilka użytków 
ekologicznych. Na tym odcinku w obrębie rozległego poligonu (ID:7169, pow. 110 ha, na km 775+00 
do km 777+000) znajduje się rezerwat „Wielka Kępa” z cennymi siedliskami 91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe (pow. 19,9 ha) oraz 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (pow. 7,68 ha).  

Poza tym rejonem, w którym skupione są duże poligony do wycinki wskazano liczne zadrzewienia i 
kępy drzew i krzewów wzdłuż prawego i lewego brzegu rzeki. Na prawym brzegu rzeki w obrębie wielu 
poligonów występują siedliska chronione:  

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  

 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion –  

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

W obrębie trzech poligonów (ID: 7222, 7168, 7141) znajdują się pomniki przyrody, które powinny 
zostać zachowane w stanie nienaruszonym.  

Na tym odcinku w obrębie poligonów nie zidentyfikowano występowania chronionych gatunków 
awifauny. W sąsiedztwie poligonów występowały natomiast: W obrębie siedliska i niektórych 
poligonów zidentyfikowano występowanie chronionych gatunków awifauny:  

Jarzębatka (A307), Brodziec piskliwy (A168), zimorodek (A227), Remiz (A336), Trzciniak (A298). Poza 
siedliskiem w sąsiedztwie poligonów do wycinki obserwowane były również: Sieweczka rzeczna 
(A136), Rybitwa rzeczna (A193), Raybitwa biało czelna (A195).  

W rzece na odcinku 777+000 do 766+000 zanotowano występowanie łososia (1106), bolenia (1130), 
kozy (1149), Minoga rzecznego (1099), Różanki (5339).  

Na odcinku km 766+000 do 756+000. odcinek rzeki Wisły przepływający w okolicy Solca Kujawskiego. 
Miasto jest położone na lewym brzegu rzeki, natomiast na prawym brzegu, w międzywału znajdują się 
tereny mokradłowe z licznymi starorzeczami. Na początkowym odcinku na prawym brzegu znajduje się 
27 drobnych poligonów o pow. 2,87 ha. Są to pojedyncze drzewa i krzewy. Znajduje się tam również 
jeden duży poligon (ID 15378) o powierzchni 2,10 ha w odległości 200 m od koryta rzeki, na zboczu. 
Jest to fragment zwartego kompleksy leśnego. W północnej części bardziej zwarty drzewostan między 
obszarami wodnymi i starorzeczami. Na prawym brzegu w międzywalu, na odcinku km 766+000 do km 
763+500 znajdują się płaty siedliska 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Płaty siedliska nie pokrywają się z poligonami do wycinki ale z 
nimi bezpośrednio sąsiadują. W obrębie siedliska i niektórych poligonów zidentyfikowano 
występowanie chronionych gatunków awifauny:  

Jarzębatka (A307), Brodziec piskliwy (A168), zimorodek (A227), Remiz (A336), Trzciniak (A298). Poza 
siedliskiem w sąsiedztwie poligonów do wycinki obserwowane były również: Sieweczka rzeczna 
(A136), Rybitwa rzeczna (A193), Rybitwa białoczelna (A195).  
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Na lewym brzegu na km 766+000 do km 764+000 znajduje się 47 poligonów o powierzchni 3,44 ha w 
znacznej odległości od koryta rzeki. Prócz tego występują tam fragmenty kompleksy leśnego o bardziej 
zwartej strukturze, w obrębie którego wyznaczono w sąsiedztwie drogi kilka kęp drzew do wycinki a 
także pojedyncze drzewa w rozwidleniu rzeki (mokradła).  

Na odcinku km 763+500 ,na lewym brzegu rzeki, do wycinki wskazano drzewa i krzewy przybrzeżne 
ciągnące się pasem szerokości ok. 200 m w głąb lądu. Na tym odcinku znajduje się pomnik przyrody, 
który będzie rekomendowany do bezwzględnego zachowania. Na odcinku km 762+000 do 761+000 
wał przeciwpowodziowy a poligony wskazane do wycinki mieszczą się na tym odcinku w międzywału. 
Zostały tu wytypowane do wycinki nie tylko przybrzeżne drzewa i krzewy ale również drzewa 
przydrożne lub w obrębie prywatnych posesji, które będą rekomendowane do zachowania.  

Od km 760+ 569 na lewym brzegu w obrębie miasta wycinka wskazana w przybrzeżnej strefie 
zadrzewień w wąskim pasie do km 759+731. Później wycinka wskazana w nieco szerszym pasie, gdzie 
obejmuje już większe poligony np. w miejscowości Przyłubie. Tu wytypowano 4 poligony wokół oczka 
wodnego o łącznej pow. 3,40 ha, które to zlokalizowane są w znacznej odległości od koryta rzeki do 
250 m. Te poligony będą rekomendowane jedynie do częściowej wycinki. Na wysokości 759+000 km 
rzeki na lewym brzegu, tuż nad niewielkim dopływem (brak nazwy) wskazano do wycinki 5 rozległych 
poligonów obejmujących zwarte struktury drzewostanu, położonych prostopadle do brzegu rzeki o 
łącznej długości do 1200m o powierzchni 6,51 ha. Wydaje się, że te poligony maja marginalne 
znaczenie w tworzeniu zatorów. Wraz z kilkoma innymi drzewami śródpolnymi i drzewami 
przydrożnymi w tamtym rejonie Będą rekomendowane do częściowej wycinki pod warunkiem 
potwierdzenia konieczności ich wycinki. Przy ujściu wspomnianego małego dopływu Wisły do wycinki 
został wskazany pas pojedynczych drzew i kęp krzewów o szerokości o 300 m w międzywału. W tym 
rejonie opisano występowanie remiza (A336), bielika (A075), brodźca piskliwego (A168) i zimorodka 
(A229).  

Od km 758+930 na lewym brzegu do wycięcia wytypowano pojedyncze drzewa i krzewy zlokalizowane 
wzdłuż brzegu, które tworzą wąski ale zwarty pas drzewostanu ciągnący się do km 756+638. Na tej 
wysokości, n lewym brzegu, w odległości ok. 1200 m w głębi lądu kolejne 4 poligony wskazane do 
wycinki o pow. 185 ha, które raczej pozostają bez znaczenia dla tworzenia zatorów na Wiśle i te 
poligony będą rekomendowane do zachowania.  

Na lewym brzegu w obszarze przybrzeżnych zarośli na terenie miasta także zanotowano kilka 
stanowisk ptactwa wodno-błotnego: Trzciniak zwyczajny (A298), Remiz (A336), Brodzik Piskliwy 
(A168).  

Wszystkie poligony znajdują się poza korytarzami ekologicznymi. Cały odcinek rzeki znajduje się w 
obrębie obszaru Natura 2000 PLB040003. Na odcinku 766+000 do 763+000 rzeka jest częścią Soleckiej 
Doliny Wisły PLH 040003. Na odcinku km 769+000 do km 765+500 rzeka znajduje się na obszarze 
OChK Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Od km 777+000 do km 769+000 prawy brzeg rzeki ze 
wszystkimi poligonami wskazanymi tam do wycinki znajduje się na obszarze Nadwiślańskiego Parku 
Krajobrazowego.  

Wyżej wskazane odcinki z drzewami i krzewami wskazanymi do wycinki częściowo położone są w 
obrębie siedlisk chronionych. Łącznie poligony wskazane do wycinki na tym odcinku rzeki obejmują 
następujące powierzchnie siedlisk chronionych:  

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 149,53 ha, 

 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 88,87 ha, 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion – 13,29 ha, 

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 6,53 ha 
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 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium) 5,65 ha.  

 

 Odcinek IV 

Na odcinku 31 kilometrów rzeki Wisły od 751+000 do km 720+000 wskazano do całkowitej wycinki 
drzew i krzewów 3036 poligonów o łącznej powierzchni 705,84 ha.  

Na odcinku od km 751+000 do km 745+000 rzeka przepływa przez obszary użytkowane rolniczo – 
głównie na prawym brzegu i/lub obszary ze zwartymi kompleksami leśnymi – głównie na lewym 
brzegu. Poligony wskazane do wycinki na tym odcinku ciągną się niezbyt szerokim pasem 
pojedynczych drzew i kęp drzew i krzewów wzdłuż obu brzegów rzeki. W tym rejonie wszystkie 
poligony nabuja się w obrębie obszaru Natura 2000 PLB040003 oraz PLH PLH04001Dybowska Dolina 
Wisły. Część siedlisk pokrywa się z występowaniem siedlisk objętych ochroną, gdzie łącznie siedliska te 
zajmują powierzchnie:  

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe: 55,99 ha 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion – 2,63 ha 

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – 0,027 
ha.  

Wycinka w obrębie siedlisk łęgowych będzie rekomendowana do zaniechania, natomiast wycinka w 
obrębie siedlisk 3150 i 6510 może zostać zrealizowana częściowo z zachowaniem walorów tych 
siedlisk.  

W obrębie jednego z poligonów (ID: 18346) znajduje się jeden pomnik przyrody, który powinien zostać 
zachowany w stanie nienaruszonym.  

Na tym odcinku w Wiśle zidentyfikowano stanowiska występowania: łososia (1106), bolenia (1130), 
kozy (1149), Minoga rzecznego (1099), Różanki (5339) oraz Bobrów (1337).  

Poza powierzchniami poligonów wskazanych do wycinki zidentyfikowano występowanie następujących 
gatunków awifauny: Bielik (A075), Jarzębatka (A307), Brodziec piskliwy (A168), Remiz (A336), Trzciniak 
(A298). Sieweczka rzeczna (A136), Rybitwa rzeczna (A193), Rybitwa białoczelna (A195), Zimorodek 
(A229), Brzegówka (A249), Dziwonia (A371).  

Na odcinku 745+000 do 724+00 km zrzeka przepływa przez miasto Toruń – teren zurbanizowany. Na 
tym odcinku 1018 poligonów o powierzchni 434,92ha znajduje się w obrębie obszaru Natura 2000 
PLB040003. W obrębie rezerwatu Kępa Bazarowa znajduje się 5 poligonów o powierzchni 95,66 ha. W 
obrębie korytarza ekologicznego Doliny Dolnej Wisły znajduj się 1031 poligonów , natomiast w 
korytarzu ekologicznym Lasy Ziemi Chemińskiej zidentyfikowano 14 poligonów.  

Wycinka drzew i krzewów została zaplanowana na obu brzegach rzeki począwszy od km 745+000, 
gdzie na prawym brzegu u wejścia do portu drzewnego znajduje się mały poligon ze stanowiskiem 
Jarzębatki (A307). Na prawym brzegu wzdłuż cypla oddzielającego port drzewny od koryta rzeki zwarta 
linia nadbrzeżnych drzew i krzewów (nasadzenia sztuczne?) Znajdują się tu stanowiska Jarzębatki 
(A307), Rybitwy rzecznej (A193), Brodźca piskliwego (A1688). Za portem drzewnym rozpościera się 
długi odcinek na którym roślinność przybrzeżna Cignie się pasem szerokości od 25 do 100m. Przy 
prawym brzegu na długim odcinku ciągną się również tereny mokradłowe z licznymi starorzeczami i 
„łańcuszkami” oczek wodnych np. Kabel. Występują tu: Trzciniak (A298) remiz, rybitwa rzeczna (A193).  

Wokół starorzeczy rozwija się rowie roślinność drzewiasta – większość z niej również została wskazana 
do wycinki. Nieco na północ do kolejne poligony występują jako drzewa przydrożne wzdłuż ul. 
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Bydgoskiej. Kolejne poligony na prawym brzegu, jakie wskazano do wycinki to obszary ogrodów 
działkowych i parku miejskiego. Te dwa rejony zostaną zarekomendowane do zachowania w stanie 
nienaruszonym. Znajdują się tu stanowiska rybitwy rzecznej (A193) oraz trzciniaka (A298).  

Za ogrodem miejskim i botanicznym w okolicy starego miasta poligony do wycinki ciągną się bardzo 
wąskim pasem na granicy wody, wzdłuż bulwarów nad Wisłą. Jest to obszar rekreacyjny i będzie 
rekomendowany do utrzymania w stanie nienaruszonym. Na tym odcinku brak siedlisk chronionych Az 
do mostu Malinowskiego na km 733+630. Dalej poligony obejmują regularny pas zadrzewień w pasie 
przybrzeżnym szerokości 30 60m ze stanowiskami remiza (A336) oraz brodźca piskliwego (A168). Na 
km 732+000 rzeki pas poligonów do wycinki ponownie staje się bardzo rozległy. Obejmując pas 
mokradeł ze starorzeczami. Jest to obszar rekreacyjny ciągnący się pod przęsłami mostu im gem. E. 
Zawadzkiej. Znajdują się tu liczne stanowiska ptactwa wodno-błotnego: remiza (A337), brodź 
piskliwego (A168), trzciniaka (A288). Dalej poligony ponownie ciągną się zwartym pasem nad brzegiem 
reki aż do ujścia rzeki Drwęcy. Na km728+423. Występują tu: mewa pospolita (A182), brodziec piskliwy 
(A168)i poza poligonami , w ich sąsiedztwie również derkacz (A122) i błotniak stawowy (A081). Za 
ujściem Drwęcy jest jeszcze kilka małych i jeden większy poligon, które są zadrzewieniami śródpolnymi 
i przy zabudowaniach – pełni ważna rolę krajobrazową, Będą rekomendowane do utrzymania.  

Na lewym brzegu na tej samej wysokości drobne kępy drzew stopniowo formują zwarte drzewostany 
nadbrzeżne. Tu znajdują się stanowiska brodźca piskliwego (A1688), jarzębatki (A307), trzciniaka 
(A298). Na lewym brzegu całkowita wycinka została zaplanowana na całej długości odcinka rzeki w 
strefie pasa roślinność przybrzeżnej o szerokości od 30 do 50 m. Poligony tutaj nie znajdują się w 
obrębie siedlisk chronionych ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Na km 736+000 poligony staja się 
bardziej rozległe i większe staje się ich nagromadzenie. Zdarzają się ale większe struktury leśne . 
Miedzy innymi na k 733+620 znajduje się rezerwat Kępa Bazarowa, który poprzecinany jest dwoma 
mostami i odgrodzony tzw. Małą Wisełką. Rezerwat obejmuje ochroną dojrzałe łęgi wierzbowo-
topolowe, które tworzą siedlisko priorytetowe 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe(Salicetumalbae, Populetumalbae, Alnenionglutinoso-incanae, olsy źródliskowe). W 
rezerwacie znajdują się stanowiska awifauny: brodźca piskliwego (A168), rybitwy rzecznej (A193), 
Mewy pospolitej (A182). Ten obszar będzie rekomendowany do zachowania w stanie nienaruszonym.  

Rezerwat kończy się na km 733 ale dalej ciągną się zarośla na obszarze mokradeł w okolicy Martwej 
Wisełki. W tym rejonie na wysokości ujścia Małej Wisełki występuje duża ilość dość rozległych 
poligonów obejmujących min. obszary leśne, często w znacznej odległości od koryta rzeki. Są też kępy 
zadrzewień śródpolnych, drzew przydomowych, przydrożnych oraz ogrodów działkowych, które będą 
rekomendowane do zachowania. Wśród roślinności nadbrzeżnej występują dziwonia, brzegówka 
(A249), błotniak stawowy (A081). W rzece natomiast występują: gągoł (A67), nurogęś (A070), 
brzegówka (A249), minóg rzeczny (1099), różanka (5339), boleń (1130), koza (1149), łosoś (1106). Na 
lewym brzegu pod koniec analizowanego odcinka rzeki wyznaczono jeszcze trzy poligony w dosyć 
odległej lokalizacji w kompleksie leśnym 600m od brzegu rzeki.  

Odcinek rzeki od km 728+500 do km 720+000 (długość 8km) zlokalizowany powyżej Torunia przebiega 
głównie w międzywalu obejmując obszary podmokłe i starorzecza oraz niewielkie kompleksy bardziej 
zwartych zadrzewień na prawym i lewym brzegu. Poligony wskazane do wycinki na tym odcinku rzeki 
są to głównie wąskie pasy zadrzewień i kępy drzew i krzewów wzdłuż brzegów rzeki oraz na 
zewnętrznych krawędziach międzywala. Na km 725+000 w okolicy miejscowości Czerniewica 
zlokalizowany jest obiekt mostowy, wzdłuż którego wskazano liczne pojedyncze drzewa do wycinki.  

Na km 723+000 do km 720+000 do całkowitej wycinki wskazano wszystkie zadrzewienia występujące 
w obrębie międzywala - tzw. Wilcza Kępa Dolna, Wilcza Kępa Górna oraz Wysoka Kępa w sąsiedztwie 
zbiorników wodnych Bedach pozostałością starorzecza. Wilcza Kępa zlokalizowana na prawym brzegu 
Wisły jest jednocześnie użytkiem ekologicznym. W jej obrębie do wycinki wskazano 32 poligony o 
łącznej pow. 6,87 ha, których wycinka będzie rekomendowana do zaniechania. Na lewym brzegu 
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znajduje się kolejny użytek ekologiczny „Komprnicka Buda”, na którego powierzchni wskazano do 
wycinki 82 poligony o łącznej powierzchni 6,38 ha, których wycinka będzie rekomendowana do 
zaniechania.  

Odcinek rzeki od km 728+500 do km 720+000 znajduje się w całości w obrębie obszaru Natura 2000 
PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły a niewielka południowa jego część na obszarze OChK Nizina 
Ciechocińska. Na tym odcinku część poligonów pokrywa się z występowaniem płatów siedlisk 
chronionych o następującej powierzchni:  

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i łącznie: 25.01 ha.  

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion o łącznej pow. 7,21 ha.  

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) –
głównie na prawym brzegu rzeki w km 802+470 – kilka poligonów z płatami tego siedliska o 
pow.: 0,21 ha.  

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium) o pow. 1,23 ha.  
 
Stanowiska gniazdowania awifauny na tym odcinku rzeki występują głównie pomiędzy 
pojedynczymi poligonami, a obserwowano tu następujące gatunki: Bielik (A075), Jarzębatka 
(A307), Brodziec piskliwy (A168), Remiz (A336), Trzciniak (A298). Sieweczka rzeczna (A136), 
Rybitwa rzeczna (A193), Rybitwa białoczelna (A195), Zimorodek (A229), Brzegówka (A249), 
Dziwonia (A371).Nurogeś (A, , Gągoł (A.  

Całość IV odcinka Wisły znajduje się w obrębie obszarów Natura 2000 PLB040003 Dolina Dolnej Wisły  

Poligony wskazane do wycinki, zlokalizowane na IV odcinku rzeki Wisły częściowo położone są w 
obrębie siedlisk chronionych: 91E0, 3150 , 6510.  

 Odcinek V 

Odcinek ten obejmuje odcinek Wisły o długości 8,7 km; od km 712+000 do km 703+000, na wysokości 
Ciechoocinka i nieco powyżej. Do wycinki wskazano tu 613 poligonów o łącznej powierzchni 375,37 ha.  

Do wycinki wskazano drzewostany w zwartych kompleksach zlokalizowanych wzdłuż prawego i lewego 
brzegu oraz na kilku wyspach: 

- „Kępa Dzikowska” powyżej obiektu mostowego w Ciechocinku na km 712+000, gdzie do wycinki 
przeznaczono 36 ha, z których siedlisko priorytetowe 91E0 stanowi Az 28,9 ha oraz występują 
niewielkie płaty siedliska 3150.  

- „Zielona Kępa” od km 711+000 do km 706+000, która w całości stanowi użytek ekologiczny z 
siedliskiem łęgowym priorytetowym 91E0, zaplanowano tu do wycinki wszystkie drzewostany – 150 
poligonów o łącznej pow. 161 ha. – będzie rekomendowane do wstrzymania wycinki.  

- „Kozia Kępa” od km 707+000 do km 705+000 – obszar podmokły o pow. 48,10 ha, na zakolu rzeki 
obfitujący w oczka wodne będące pozostałością starorzecza, występują tu siedliska chronione 630 oraz 
priorytetowe siedlisko łęgowe 91E0 o pow. aż 18 ha.  

Oprócz wysp do wycinki wskazano zwarte fragmenty wszystkich drzewostanów w miejscowości 
Siarzewo na lewym brzegu rzeki w pasie od 150 do 300 m od brzegu rzeki – łącznie 107 poligonów o 
pow. 65,308 ha, przy czym brak tu siedlisk chronionych. Na prawym brzegu rzeki na odcinku km 
707+000 do km 703+000 (powyżej i poniżej Nowogródka) wskazano do wycinki zwarty pas zadrzewień 
bezpośrednio przy korycie rzeki.  
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Niemal wszystkie poligony na tym odcinku rzeki znajdują się w obszarze Natura 2000 PLB040003 
Dolina Dolnej Wisły, które jednocześnie są obszarem korytarza ekologicznego Dolina Dolnej Wisły i 
Lasy Ziemi Chelmińskiej.  

Cały V odcinek rzeki Wisły mieści się na obszarze OChK Niziny Ciechocińskiej. Niemal całość tego 
odcinka Wisły, z wyjątkiem jednego poligonu w okolicy Siarzewa, znajduje się w obszarze Natura 2000 
PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły i niewielki północny fragment znajduje się w obrębie PLH 040039 
Włocławska Dolina Wisły.  

Poligony wskazane do wycinki, zlokalizowane na IV odcinku rzeki Wisły częściowo położone są w 
obrębie siedlisk chronionych: 91E0, 3150 , 6510, 6430.  

Łącznie powierzchnie siedlisk chronionych na V odcinku Wisły wynoszą:  

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - 83,64 ha.  

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion –0,58 ha.  

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) –0,04 
ha.  

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium) 0,34 ha.  
W obrębie poligonów wskazanych do wycinki na V odcinku Wisły zidentyfikowano 
występowanie następujących gatunków awifauny: na wyspie Dzikowa Kępa: Remiz (A336) – 1 
para; na wyspie Zielona Kępa: Sieweczka rzeczna (A16) 1 para, Derkacz (A122) – 1 para, Żuraw 
(A127); na Koziej Kępie: Dziwonia (A371).  

W rzece na tym odcinku notowano: bolenia (1130), kozę (1149), kiełbia białopłetwego (6144), Różankę 
(5339).  

 Odcinek VI 

Na odcinku od km 692+000 do km 684+000 wskazano do wycinki łącznie 481 poligonów o powierzchni 
274,59 ha. Jest to odcinek rzeki Wisły w okolicy Zakładów Azotowych we Włocławku „Anvil”, które 
znajdują się między km 688+000 i km 685+000. . .Odcinek obejmuje zwarte fragmenty drzewostanów 
wzdłuż prawego i lewego brzegu rzeki oraz drzewostany na kilku wyspach między km 688+500 i km 
692+000: Rachcin, Szpica, Sucha, i kilka mniejszych bez nazw. Na lewym brzegu na km 687+000 
odprowadzalnik oczyszczonych ścieków z oczyszczalni zakładów azotowych. Na tym odcinku nie 
występują żadne obiekty mostowe.  

Południowa część odcinka od km 692+000 do km 689+000 znajduje się w zasięgu korytarza 
ekologicznego Dolina Wisły – Kampinoski PN. Poligony na prawym brzegu rzeki znajdują się na skraju 
OChK Niziny Ciechocińskiej. Wszystkie poligony wskazane do wycinki na tym odcinku rzeki znajdują się 
w Obszarach Natura 2000 PLB040003 Dolina Dolnej Wisły oraz PLH 040039 Włocławska Dolina Wisły. 
Brak informacji o lokalizacji cennych siedlisk przyrodniczych. Z SDF obszaru PLH 040039 Włocławska 
Dolina Wisły, że można się tu spodziewać siedlisk:  

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  

 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion .  

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) –  

 3270 Zalewane muliste brzegi rzek o pow. 0,04 ha 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium)  
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Jednak wobec braku informacji o ich lokalizacji przed wykonaniem wycinki konieczne będzie 
wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na VI odcinku rzeki Wisły, w celu wskazania miejsc 
występowania siedlisk objętych ochrona i wyłączeniu ich z programu wycinki.  

Poza poligonami wskazanymi do wycinki ale w ich sąsiedztwie zidentyfikowano występowanie 
awifauny: Bielik (A075), Rybitwa rzeczna (A193), Ohar (A048), sieweczka rzeczna (A136), brodziec 
piskliwy (A168), Mewa pospolita (A182), Jarzębatka (A307).  

4.1.3 Ocena oddziaływania na sieć obszarów chronionych 

4.1.3.1 Parki Narodowe 

Poligony wytypowane do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów w przypadku żadnej z rzek nie 
znajdują się na obszarze żadnego z Parków Narodowych, zatem analiza oddziaływania na przedmioty 
ochrony Parków Narodowych jest bezzasadna.  

4.1.3.2 Rezerwaty 

Rezerwat „Rzeka Drwęca”  

Najdłuższy rezerwat ichtiologiczny w Polsce (na całej długości rzeki - 250 km) chroniący miejsce tarła 
ryb łososiowatych. Rezerwat został utworzony w 1961 roku w celu ochrony środowiska wodnego i 
bytujących w nim ryb, a w szczególności dla ochrony środowiska pstrąga, łososia, troci i certy. 
Występują tam również boleń, głowacz białopłetwy, koza, łosoś atlantycki, minóg rzeczny, piskorz, 
różanka, świnka, lipień, miętus. 

Wszystkie analizowane odcinki rzeki Drwęcy znajdują się w obszarze rezerwatu. Na odcinku III i IV 
rzeka wraz z ochrona rezerwatową stanowi ważna składową korytarza ekologicznego Lasy Iławskie – 
Dolina Drwęcy. Zastosowanie całkowitej niemal wycinki drzew przybrzeżnych na tak długich odcinkach 
rzeki będzie miało negatywne znaczenie dla cennych populacji ryb w tej rzece których ochrona była 
celem powołania rezerwatu. Drzewa porastające brzegi rzek wraz z ich systemem korzeniowym tworzą 
strukturę habitatową oferującą ichtiofaunie kryjówki i zacienienie oraz kształtują warunki siedliskowe 
istotne z punktu widzenia wymogów ichtiofauny: niedopuszczaną do nagrzewania wody przez co 
regulują również poziom natlenienia wody. Utrzymanie tych warunków jest kluczowe dla dobrej 
kondycji populacji cennych gatunków ryb w tym największym rezerwacie ichtiologicznym w Polsce. 

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

Rezerwat Ostoja bobrów na Rzece Pasłęce 

Wszystkie poligony (145), o łącznej powierzchni 16,74 ha, wskazane do wykonania całkowitej wycinki 
drzew i krzewów na analizowanym odcinku rzeki Pasłęki znajdują się w obrębie Rezerwatu Ostoja 
bobrów na Rzece Pasłęce. Powierzchnia obszaru rezerwatu wynosi 4249,2 ha. Zatem utrata zalesionej 
powierzchni w obrębie rezerwatu w tym wypadu sięgałaby 0,4%. Jest to znaczący ubytek cennych 
fragmentów środowiska przyrodniczego, ważnych z punktu widzenia ochrony fauny wodnej, która była 
celem utworzenia tego rezerwatu. Realizacja wycinki drzew w takim zakresie pozostaje w konflikcie z 
zadaniami ochronnymi ustanowionymi Zarządzeniem Nr 34 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Olsztynie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla 
rezerwatu przyrody ,,Ostoja bobrów na rzece Pasłęce''. Wśród zadań ochronnych dla rezerwatu 
wskazano min. Sadzenie drzew nad brzegiem Pasłęki w celach siedlisko twórczych dla fauny wodnej, 
głównie ichtiofauny i fauny bezkręgowców. Zaleca się tam ograniczenie prac utrzymaniowych 
wyłącznie do ręcznego usuwania zatorów ze względu na ochronę siedlisk ryb i minogów.  

Należy tu zaznaczyć, że całkowita wycinka drzew i krzewów w zaproponowanym zakresie posiada 
charakter wykraczający dalece poza zakres prac utrzymaniowych w korycie rzeki. Zrealizowanie 
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wycinki w takim zakresie zdecydowanie spowoduje silne negatywne oddziaływanie na obszar 
rezerwatu i przedmioty jego ochrony. 

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki.  

Rezerwat Piaśnickie Łąki 

Żaden z poligonów wskazanych do całkowitej wycinki nie znajduje się w obrębie Rezerwatu Piaśnickie 
Łąki. Oddziaływanie wycinki na obszar tego rezerwatu nie będzie występować.  

Ze względu na niewielka powierzchnię (0,78 ha) planowanej wycinki drzew i krzewów, która ma zostać 
przeprowadzona przy obiektach mostowych oddziaływanie na przedmioty ochrony i realizację celów 
ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadmorski OCHK będą znikome i o bardzo 
lokalnym charakterze.  

Rezerwat Buczyna  

11 Poligonów (557, 562,564, 567, 563, 568, 573,574,575,577, 822P) o łącznej powierzchni 6,11 ha 
wskazane do całkowitej wycinki na I odcinku rzeki Słupi znajdują się w obrębie rezerwatu Buczyna nad 
Słupią. Całkowita powierzchni rezerwatu wynosi 18,82 ha. Rezerwat obejmuje fragment zbocza i dna 
doliny rzeki Słupi o urozmaiconej rzeźbie terenu. Dominują tu dobrze wykształcone i zachowane 
fitocenozy żyznej buczyny niżowej 9130- Galio odorati-Fagetum, występuje tam też 9160 - Grąd 
subatlantycki (Stellario-Carpinetum). Są to cenne siedliska wymienione w Załączniku i stanowiące 
przedmiot ochrony Stan zachowania fitocenoz leśnych jest dobry, Występujące w rezerwacie płaty 
zbiorowisk roślinnych stanowią charakterystyczny układ roślinności rozwijającej się na dnie i krawędzi 
polodowcowej doliny rzecznej.Rezerwat znajduje się w obszarze Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi 
PLH220052.  

Wskazanie do całkowitej wycinki drzew z obszaru objętego ochroną rezerwatową ze względu na 
walory florystyczne i siedliska leśne wiąże się z bezpowrotną ich utratą i będzie niezwykle silnym 
negatywnym oddziaływaniem na cenne siedliska przyrodnicze. Tym bardziej, że do wycinki wskazano 
11 poligonów o łącznej powierzchni 6,11 ha, które stanowią 32% powierzchni całego rezerwatu.  

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

Rezerwat Źródliskowe Torfowisko  

Rezerwat torfowiskowy utworzony 4 grudnia 2008 r. Rozporządzeniem Nr 24/08 Wojewody 
Pomorskiego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Źródliskowe 
Torfowisko" (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 123, poz. 2936) w celu zachowania obszaru źródliskowego z 
naturalną, charakterystyczną dla torfowisk źródliskowych szatą roślinną oraz otaczających ten obszar 
lasów bukowych. Obejmuje dużą, izolowaną, kopułę wiszącego torfowiska źródliskowego. 
Niezmienność szaty roślinnej od powstania do dnia dzisiejszego sprawia, że "Źródliskowe Torfowisko", 
mimo iż nie występują w nim zagrożone gatunki roślin jest niezwykle cenne. Powierzchnia obszaru 
wynosi 8,17 ha, natomiast powierzchnia otuliny - 35,59 ha. Rezerwat położony jest na terenie 
województwa pomorskiego, w powiecie słupskim, gminie Dębnica Kaszubska. Rezerwat położony jest 
w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.(Źródło: Centralny Rejestr Form 
Ochrony Przyrody [http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/] (dostęp: 01.02.2018)) 

W obrębie tego rezerwatu nie wskazano żadnych poligonów do przeprowadzenia całkowitej wycinki, 
zatem nie będzie ona miała żadnego wpływu na cenne siedliska i cele ochrony Rezerwatu Źródliskowe 
Torfowisko.  

Rezerwat Kępa Bazarowa 
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Rezerwat zlokalizowały na obszarze miasta Torunia o powierzchni 32,4 ha. Celem ochrony w 
rezerwacie jest zachowanie łęgu wierzbowo-topolowegoo cechach zbiorowiska naturalnego na wyspie 
położonej na toruńskim odcinku Wisły. (Zarządzenie Nr 0210/28/2012 Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 października 2012 r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody "Kępa Bazarowa" (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 
2012 r. poz. 2181)). Jest to siedlisko priorytetowe 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetumalbae, Populetumalbae, Alnenionglutinoso-incanae, olsy źródliskowe z załącznika 
I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Cały obszar rezerwatu (100% powierzchni) zostało wskzan do całkowitej 
wycinki drzew i krzewów , w oczywisty sposób powoduje daleko idące zmiany w środowisku związane 
z całkowita utratą unikalnego siedliska przyrodniczego. Oprócz tego na obszarze siedliska 
zidentyfikowane zostały pary lęgowe kilku gatunków ptaków:, Rybitwy rzecznej (A193), Brodźca 
piskliwego (A1688) – 3 pary , mewy pospolitej (A182). 

Oddziałanie na obszar rezerwatu będzie silne, znaczące, niekorzystne i długotrwałe  

Rezerwat Wielka Kępa 

Rezerwat położony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim i 
gminie Dąbrowa Chełmińska. 

Rezerwat leśny, fitocenotyczny w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych 
fragmentu nadwiślańskiego lasu łęgowego z udziałem topoli, dębu, wiązu, jesionu i olszy oraz licznymi 
drzewami pomnikowymi. Dla rezerwatu ustanowiono plan ochrony - Zarządzenie Nr 16/0210/2011 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wielka Kępa" (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z 2011 r. Nr 311, poz. 3388). 

Powierzchnia obszaru wynosi 27,61 ha. Występują tam niezwykle cenne siedliska priorytetowe 91E0 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion oraz 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum).  

Obszar rezerwatu Wielka Kępa został wskazany, w ramach jednego z bardzo rozległych poligonów 
(ID7169) do wykonania całkowitej wycinki drzew i krzewów, w tym do całkowitej wycinki w obrębie 
unikalnych siedlisk: 91E0 19,9 ha; 91F0 8,6 ha i 3150 – 7,6 ha. Skutkiem będzie strata znacznych 
obszarów siedlisk objętych ochroną rezerwatową, co będzie miało istotne, długotrwałe choć lokalne 
oddziaływanie negatywne na przedmioty ochrony rezerwatu.  

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

Rezerwat Ostrów Panieński 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

Rezerwat Łęgi na Ostrowiu Panieńskim 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

Rezerwat Wiosło Duże 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

Rezerwat Wiosło Małe 
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Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

Rezerwat Las Mątawski 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

Rezerwat Mewia łacha  

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

4.1.3.3 Sieć obszarów Natura 2000 i kluczowe przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk  

Solecka Dolina Wisły PLH 040003 

Na obszarze Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH 040003 nie wskazano żadnych poligonów do 
przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów na rzece Brdzie. Zatem realizacja Programu na rzece Brdzie 
nie będzie wiązała się z bezpośrednim oddziaływaniem na ten obszar, na jego integralność ani 
przedmioty ochrony.  

PLH280001 Dolina Drwęcy 

W obszarze Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 przedmiotami ochrony są następujące typy 
siedlisk: 

 3130 - Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Litorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea, 

 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, 
Potamion, 3160 - Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne,  

 3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników,  

 6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium), 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 
elatioris),  

 7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska,  

 9160 - Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),  

 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),  

 91D0 - Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-
Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe 
bagienne lasy borealne) – siedlisko priorytetowe,  

 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – siedlisko priorytetowe. 

 
oraz gatunki fauny: 
bóbr europejski Castor fiber, wydra Lutra lutra, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny 
Bombina bombina, minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, łosoś atlantycki Salmo salar, boleń Aspius 
aspius, piskorz Misgurnus fossilis, koza Cobitis taenia, głowacz białopłetwy Cottus gobio, różanka 
Rhodeus sericeus amarus, poczwarówka zwężona Vertigo angustior, poczwarówka jajowata Vertigo 
moulinsiana, zatoczek łamliwy Anisus vorticulus, starodub łąkowy Angelica palustris. (Źródło: 
Standardowy Formularz Danych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH280001 Dolina 
Drwęcy (data aktualizacji: 2017-02) [http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/] (dostęp: 13.02.2018) 
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Spośród wymienionych powyżej na analizowanym odcinku rzeki Pasłęki zidentyfikowano 5 typów 
chronionych siedlisk, w tym jedno priorytetowe, zlokalizowane są one na odcinkach III i IV rzeki 
Drwęcy. Jednak tylko jedno z tych siedlisk faktycznie znajduje się w obrębie poligonów przewidzianych 
do wycinki (Tab. 15).  

Tab. 15 Zestawienie powierzchni planowanej wycinki w obrębie siedlisk chronionych na Obszarze Natura 2000 Dolina Drwęcy 
PLH280001 

Lp. Nazwa siedliska / Kod siedliska 
Całkowita powierzchnia 

siedliska w obszarze 
Natura 2000 

Powierzchnia 
planowanej wycinki 

w siedlisku 

% utraty 
siedliska w 

obszarze po 
wycince 

1 

91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) – siedlisko priorytetowe. 

256,63 ha 3,12 ha 1,21 % 

Strata siedliska priorytetowego na poziomie 1% powierzchni w całym obszarze Natura 2000 jest dosyć 
wysoka i należy ją uznać za istotne oddziaływanie negatywne na przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 Dolina Drwęcy PLH280001. Pozostałe zidentyfikowane siedliska chronione występujące w rzece 
Drwęcy nie podlegają wycince jako siedliska związane z występowaniem roślinności naczyniowej 
niższej:  

 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, 
Potamion,  

 3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników,  

 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

 6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium).  

Jednak podczas prowadzenia prac związanych z wycinką drzew i krzewów w najbliższym sąsiedztwie 
mogą zostać zniszczone. W przypadku możliwości zaistnienia takich zniszczeń należy je uznać za 
istotne negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy 
PLH280001.  

Na III odcinku rzeki Drwęcy zidentyfikowano stanowisko występowania kumaka nizinnego Bombina 
bombina, objętego ochroną w obszarze Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001. Stanowisko to 
znajduje się poza powierzchniami poligonów wskazanych do wycinki, jednak w obszarze, którym 
wskazano do wycięcia wiele pojedynczych krzewów i drzew w obszarze mokradłowym w dolinie rzeki 
Drwęcy. Realizacja zakrojonej na tak dużą skale wycinki może skutkować zmianą warunków 
siedliskowych i może być źródłem stresu dla populacji kumaka nizinnego. Prowadzenie wycinki drzew i 
krzewów w rejonie występowania kumaka nizinnego należy uznać za istotne oddziaływanie na kolejny 
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001. 

W obszarze Natura 2000 PLH280006 Rzeka Pasłęka przedmiotami ochrony są następujące typy 
siedlisk: 

 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion, 

 3160 - Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 

 7110 - Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) – siedlisko priorytetowe, 

 7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea nigrae), 

 3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), 

 91D0 - Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi 
Pinetum, Pinomugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe 
bagienne lasy borealne – siedlisko priorytetowe, 
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 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe – siedlisko priorytetowe, 

 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). 
 
Spośród wymienionych powyżej na analizowanym odcinku rzeki Pasłęki zidentyfikowano dwa typy 
chronionych siedlisk, w tym, jedno priorytetowe, zlokalizowane w trzech poligonach (61,57 i 228) (Tab. 
16).  

Tab. 16 Zestawienie powierzchni planowanej wycinki w obrębie siedlisk chronionych na Obszarze Natura 2000 PLH280006 
Rzeka Pasłęka 

Lp. Nazwa siedliska / Kod siedliska 
Całkowita powierzchnia 

siedliska w obszarze 
Natura 2000 

Powierzchnia 
planowanej wycinki w 

siedlisku 

% utraty 
siedliska w 

obszarze po 
wycince 

1 

9170 - Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 
 

904,82 ha 13,28 ha 0,1 

2 

91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe – siedlisko priorytetowe 

195,28 ha 0,68 ha 0,3 

Źródło: Standardowy Formularz Danych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH280006 Rzeka 
Pasłęka (data aktualizacji: 2017-02) [http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/] (dostęp: 13.02.2018) 

Realizacja wycinki będzie więc dotyczyć przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 PLH280006 
Rzeka Pasłęka. W przypadku wycinki siedliska 9170 utrata powierzchni siedliska wyniesie niewiele, ok. 
1%, natomiast w przypadku siedliska priorytetowego 91E0 utrata powierzchni tego siedliska w całym 
obszarze Natura 2000 wyniesie 0,3%. Zatem oddziaływanie będzie średnio istotne dla zachowania 
siedlisk w obrębie obszaru Natura 2000 PLH280006 Rzeka Pasłęka choć będzie miało znaczenie 
lokalne. Mimo wszystko, ze względu na wartość przyrodniczą poligony 61,57 i 228 nie będą 
rekomendowane do całkowitej wycinki. Dodatkowo wycinka taka nasiliłaby presje niekorzystnie 
oddziałujące na kondycję i zachowanie siedliska, które już obecnie wskazuje się jako silne na tym 
obszarze: usuwanie martwych i umierających drzew, wycinka lasu (SDF PLH280006 Rzeka Pasłęka).  

W obszarze PLH280006 Rzeka Pasłęka występują również przedstawiciele chronionych gatunków 
fauny: minóg strumieniowy Lampetra planeri, minóg rzeczny Lampetra fluviatillis, boleń Aspius aspius, 
różanka Rhodeus amarus, koza Cobitis taenia, głowacz białopłetwy Cottus gobio, piskorz Misgurnus 
fossilis, bóbr europejski Castor fiber, wydra Lutra lutra, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak 
nizinny Bombina bombina, trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, skójka grubo skorupowa Unio. W 
celu właściwego zachowania ich populacji niewskazana jest całkowita wycinka tak dużych fragmentów 
zadrzewień przybrzeżnych, które stanowią refugia dla ryb i płazów, siedliska, miejsca żerowania i 
odpoczynku dla ptaków oraz kształtują warunki habitatowe: temperaturę wody jej zacienienie etc. W 
przypadku fauny całkowita wycinka w zaproponowanych poligonach wiązalaby się z pogorszeniem 
warunków bytowania fauny i przy założonym wymiarze wycinki oddziaływanie to można uznać za 
istotne. 

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki.  

Natura 2000 PLH220021 Piaśnickie Łąki  

W obszarze tym przedmiotami ochrony są następujące typy siedlisk: 

 1130 - Ujścia rzek (estuaria), 
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 2120 - Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum), 

 2130 - Nadmorskie wydmy szare (Helichryso-Jasionetum litoralis) – siedlisko priorytetowe, 

 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, 

 6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 7120 - Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, 

 9190 - Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae), 

 91D0 - Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosiBetuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino mugoSphagnetum, Sphagno girgensohniiPiceetum) i brzozowososnowe bagienne lasy 
borealne – siedlisko priorytetowe. (Źródło: Standardowy Formularz Danych dla obszaru 
mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH220021 Piaśnickie Łąki (data aktualizacji: 2017-02). 

Dwa typy chronionych siedlisk zostały zidentyfikowane w dwóch poligonach (225 i 226) (Tab. 17).  

Tab. 17 Zestawienie powierzchni planowanej wycinki w obrębie siedlisk chronionych na Obszarze Natura 2000 Piaśnickie Łąki 
PLH220021 

Lp. Nazwa siedliska / Kod siedliska 
Całkowita powierzchnia 

siedliska w obszarze Natura 
2000 

Powierzchnia 
planowanej wycinki w 

siedlisku 

% utraty siedliska w 
obszarze po 

wycince 

1 
2180 - Lasy mieszane i bory na 
wydmach nadmorskich 

120,36 ha 0,11 ha 0,09 

2 
9190 - Kwaśne dąbrowy (Quercion 
robori-petraeae) 

47,96 ha 0,006 ha 0,01 

 
Realizacja wycinki będzie więc dotyczyć przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Piaśnickie Łąki 
PLH220021. Z uwagi na niewielką powierzchnię wycinki w obrębie siedlisk utrata powierzchni obu 
siedlisk będzie mniejsza niż 0,1%, zatem oddziaływanie będzie mało istotne dla zachowania siedliska i 
będzie miało znaczenie bardzo lokalne. Mimo wszystko, ze względu na wartość przyrodniczą poligony 
nie będą rekomendowane do całkowitej wycinki, w ostateczności do wycinki częściowej.  

Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi PLH220052 

Na wąskim obszarze doliny Słupi i dolin jej dopływów, skumulowane są cenne siedliska przyrodnicze 
oraz stanowiska rzadkich, zagrożonych wyginięciem gatunków z różnych grup systematycznych. 

Do wycinki wskazano 5 poligonów zlokalizowaych w obrębie obszaru Dolina Rzeki Słupi PLH220052.  

Typy siedlisk znajdujące się na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi PLH220052 wymienione 
w Załączniku stanowiące przedmiot ochrony: 

 3110 – Jeziora lobeliowe, 

 3140 – Twardowodne oligo– i mezotroficzne zbiorniki. z podwodnymi łąkami ramienic 
Charetea, 

 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion, 

 3160 - Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 

 3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, 

 6120 - Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) – siedlisko 
priorytetowe, 

 6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium), 

 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

 7110 - Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) – siedlisko priorytetowe, 

 7120 - Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 
regeneracji, 
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 7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea), 

 7150 - Obniżenia o podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 

 7230 - Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 

 9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagion), 

 9130 - Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 

 9160 - Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 

 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum), 

 9190 - Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae), 

 91D0 - Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosiBetuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino mugoSphagnetum, Sphagno girgensohniiPiceetum) i brzozowososnowe bagienne lasy 
borealne – siedlisko priorytetowe, 

 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe – siedlisko priorytetowe. 

Spośród tej listy cennych siedlisk tylko kilka występuje w rzece Skotawie: obszarami źródliskowe wraz z 
kompleksem torfowisk niskich i mechowisk w rezerwacie "Skotawskie Łąki" i prawdopodobnie siedliska 
łęgowe. W związku z brakiem precyzyjnych informacji dot. lokalizacji siedlisk przyrodniczych na 
odcinku rzeki Skotawy objętym projektem wycinki oraz brakiem PZO dla obszaru Natura 2000 Dolina 
Rzeki Słupi PLH220052 trudno ocenić pokrycie poligonów wskazanych do wycinki płatami siedlisk 
stanowiących przedmiot ochrony. Całkowita wycinka drzew i krzewów we wskazanych poligonach, 
przy założeniau 100% pokrycia cennymi siedliskami może ewentualnie skutkować utratą 2,03 ha 
powierzchni zadrzewionej, co stanowi 0,03% powierzchni tego obszaru Natura 2000. Trudno realnie 
ocenić stopień oddziaływania planowanej wycinki drzew i krzewów na cenne siedliska i/lub zagrożone 
wyginięciem gatunki, które potencjalnie mogą bytować w obrębie wskazanych do wycinki poligonów. 
Na podstawie ogólnych informacji i wobec braku informacji szczegółowych można jedynie 
przypuszczać o istotnym oddziaływaniu na cele ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi 
PLH220052. Należałoby to rozstrzygnąć po przeprowadzeniu inwentaryzacji siedlisk w planowanych do 
wycinki poligonów. Pamiętać należy jednak, że wycince podlegają głównie pojedyncze drzewa i krzewy 
lub kępy drzew zlokalizowane przy obiektach mostowych, więc oddziaływanie może mieć charakter 
bardzo lokalny.  

Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi PLH220052  

Na wąskim obszarze doliny Słupi i dolin jej dopływów, skumulowane są cenne siedliska przyrodnicze 
oraz stanowiska rzadkich, zagrożonych wyginięciem gatunków z różnych grup systematycznych. 

Typy siedlisk znajdujące się na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi PLH220052 wymienione 
w Załączniku stanowiące przedmiot ochrony: 

 3110 – Jeziora lobeliowe, 

 3140 – Twardowodne oligo– i mezotroficzne zbiorniki. z podwodnymi łąkami ramienic 
Charetea, 

 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion. 

 3160 - Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 

 3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, 

 6120 - Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) – siedlisko 
priorytetowe, 

 6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium), 

 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

 7110 - Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) – siedlisko priorytetowe, 
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 7120 - Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 
regeneracji, 

 7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea), 

 7150 - Obniżenia o podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 

 7230 - Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 

 9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagion), 

 9130 - Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 

 9160 - Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 

 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum), 

 9190 - Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae), 

 91D0 - Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosiBetuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino mugoSphagnetum, Sphagno girgensohniiPiceetum) i brzozowososnowe bagienne lasy 
borealne – siedlisko priorytetowe, 

 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe – siedlisko priorytetowe. 

W związku z brakiem precyzyjnych informacji dot. lokalizacji siedlisk przyrodniczych na odcinku rzeki 
Słupi objętym projektem wycinki oraz brakiem PZO dla obszaru Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi 
PLH220052 trudno ocenić pokrycie poligonów wskazanych do wycinki płatami siedlisk stanowiących 
przedmiot ochrony. Całkowita wycinka drzew i krzewów we wskazanych poligonach, przy założeniu 
100% pokrycia cennymi siedliskami może ewentualnie skutkować utratą 2,03 ha powierzchni 
zadrzewionej, co stanowi 0,03% powierzchni tego obszaru Natura 2000. Trudno realnie ocenić stopień 
oddziaływania planowanej wycinki drzew i krzewów na cenne siedliska i/lub zagrożone wyginięciem 
gatunki, które potencjalnie mogą bytować w obrębie wskazanych do wycinki poligonów. Na podstawie 
ogólnych informacji i wobec braku informacji szczegółowych można jedynie przypuszczać o istotnym 
oddziaływaniu na cele ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi PLH220052. Należałoby to 
rozstrzygnąć po przeprowadzeniu inwentaryzacji siedlisk w planowanych do wycinki poligonów.  

PLH040039 Włocławska Dolina Wisły  

W obszarze tym przedmiotami ochrony są następujące typy siedlisk: 

 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),  

 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),  

 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – siedlisko priorytetowe. 

Oprócz tego wśród gatunków chronionych znalazły się:  
boleń Aspius aspius, kumak nizinny Bombina bombina, bóbr europejski Castor fiber, koza pospolita 
Cobitis taenia, wydra europejska Lutra lutra, różanka Rhodeus amarus, głowacz białopletwy 
Romanogobio albipinnatus. 

Obszar ten nie posiada ustlonego Planu zadań ochronnych.  

Brak informacji o lokalizacji siedlisk w obrębie obszaru uniemożliwia wykonanie precyzyjnej oceny 
oddziaływania programu wycinki. Należy spodziewać się oddziaływania negatywnego, jednak trudno 
oszacować jego zagięg przestrzenny i wpływ na kondycje siedlisk chronionych. Jakiekolwiek działania 
związane z planowaniem wycinki drzew i krzewów w rejonie tego Obszaru Natura 2000 powinny 
zostac poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej, szczególnie w zakresie ustalenia 
lokalizacji siedlsk chronionych w celu oceny rzeczywistego wpływu planowanej wycinki na kondycje 
siedlisk.  



Projekt prognozy oddziaływania na środowisko  
dla projektu Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Gdańsku 

65 
 

Na VI odcinku Dolnej Wisły w obrębie ani w sąsiedztwie poligonów wskazanych do wycinki nie 
zanotowano występowania fauny objętej ochrona w ramach tego obszaru Natura 2000, co pozwala 
przypuszczać, że wycinka nie będzie skutkować zmianami w ich populacjach.  

PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły 

W obszarze tym przedmiotami ochrony są następujące typy siedlisk: 

 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion, 6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium), 

 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),  

 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – siedlisko priorytetowe. 

 
Oraz Gatunki: 
boleń Aspius aspius, bóbr europejski Castor fiber, koza pospolita Cobitis taenia, minóg rzeczny 
Lampetra fluviatilis, różanka Rhodeus amarus, głowacz białopłetwy Romanogobio albipinnatus, łosoś 
atlantycki Salmo salar. 
W obrębie poligonów wskazanych do wycinki zidentyfikowano następujące siedliska objete ochroną 
(Tab. 18) 

Tab. 188 Zestawienie powierzchni planowanej wycinki w obrębie siedlisk chronionych na Obszarze Natura 2000 PLH040012 
Nieszawska Dolina Wisły 

Lp. Nazwa siedliska / Kod siedliska 
Całkowita powierzchnia 

siedliska w obszarze Natura 
2000 

Powierzchnia 
planowanej wycinki w 

siedlisku 

% utraty siedliska w 
obszarze po 

wycince 

1 

3150 - Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion 

60,69 7,79 12,8 

2 
6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion 
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium), 

7,43 1,57 21,1 

3 
6510 - Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris),  

77,77 0,25 0,32 

4 

91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe) – siedlisko 
priorytetowe. 

231,25 108,65 46,98 

Do całkowitej wycinki w obszarze Natura 2000 PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły wskazano 1979 
poligonów. Realizacja wycinki drzew będzie silnie oddziaływac przede wszystkim na kondycje i zasięg 
występowania siedlisk 91E0 – w którym elementem najbardziej znaczącym są drzewostany, w 
mniejszym stopniu siedliska 3150, gdzie wzrasta znaczenie roślin wodnych i przybrzeżnych związanych 
ze środowiskiem starorzeczy, natomiast w przypadku 6510 i 6430 – któe zdominowane sa przez rośliny 
łąkowe i zielne wpływ wycinki na zachowanie walorow i zasięgu siedliska będzie niewielki. Zatem 
biorąc pod uwagę % utraty siedliska (Tab. 18), że w przypadku tego bszaru Natura 2000 można 
spodziewać się istotnego, negatywnego i długotrwałego, choc lokalnego oddziaływania na pzredmimot 
ochrony jakim jest siedlisko priorytetowe 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – siedlisko 
priorytetowe, z utratą niemal 50% powierzchni objetej ochroną, co jest znaczącą wartością. 

Negatywnego oddziaływania można się również spodziewać w zakresie siedliska 3150 - Starorzecza i 
naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion jednak zdecydowanie 
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o niższej istotności. W przypadku siedlisk 91E0 i 91F0 ekomendacja będzie wskazywać na zaniechanie 
wycinki drzew i krzewów.  

Oprócz tego w sąsiedztwie poligonów wskzaznych do wycinki w obszarze PLH040012 Nieszawska 
Dolina Wisły notowane było wystepowanie fauny objetej ochrona: boleń Aspius aspius, bóbr 
europejski Castor fiber, koza pospolita Cobitis taenia, minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, różanka 
Rhodeus amarus, łosoś atlantycki Salmo salar, dla których wycinka drzew przy brzegach może zmienic 
warunki siedliskowe (ilośc kryjówek, miejsc żerowania, etc.) i w dłuższej perspektywie może słabo lecz 
negatywnie wpływac na utrzymanie populacji tych gatunków.  

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

PLH040011 Dybowska Dolina Wisły 

W obszarze tym przedmiotami ochrony są następujące typy siedlisk: 

 3150 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion, 

 3270 – Zalewane muliste brzegi rzek, 

 6430 – Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium), 

 6510 – Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). 

oraz gatunki: 
minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, łosoś atlantycki Salmo salar, boleń Aspius aspius, koza Cobitis 
taenia, różanka Rhodeus sericeus amarus, bóbr Castor fiber. 

W obrębie poligonów wskazanych do wycinki zidentyfikowano następujące siedliska objete ochroną 
(Tab. 19). 

Tab. 199 Zestawienie powierzchni planowanej wycinki w obrębie siedlisk chronionych na Obszarze Natura 2000 PLH040011 
Dybowska Dolina Wisły 

Lp. Nazwa siedliska / Kod siedliska 
Całkowita powierzchnia 

siedliska w obszarze Natura 
2000 

Powierzchnia 
planowanej wycinki w 

siedlisku 

% utraty siedliska w 
obszarze po 

wycince 

1 

3150 - Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion 

31,92 2,63 8,23 

2 
6510 - Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris),  

14,97 0,03 0,2 

3 

91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe) – siedlisko 
priorytetowe. 

239,02 55,99 23,42 

Do całkowitej wycinki w obszarze Natura 2000 PLH040011 Dybowska Dolina Wisły wskazano 343 
poligony o pow. 105, 39 ha. Realizacja wycinki drzew będzie silnie oddziaływac przede wszystkim na 
zasięg występowania siedlisk 91E0 – w którym elementem najbardziej znaczącym są drzewostany, w 
mniejszym stopniu siedliska 3150, gdzie wzrasta znaczenie roślin wodnych i przybrzeżnych związanych 
ze środowiskiem starorzeczy, natomiast w przypadku 6510 któe zdominowane sa przez rośliny łąkowe 
wpływ wycinki na zachowanie walorow i zasięgu siedliska będzie niewielki. Zatem biorąc pod uwagę % 
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utraty siedliska (Tab. 19), że w przypadku tego bszaru Natura 2000 można spodziewać się istotnego, 
negatywnego i długotrwałego, choc lokalnego oddziaływania na pzredmimot ochrony jakim jest 
siedlisko priorytetowe 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – siedlisko priorytetowe, z utratą 
ponad 20% powierzchni objetej ochrona, co jest znaczącą wartością. Negatywnego oddziaływania 
można się również spodziewać w zakresie siedliska 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion jednak zdecydowanie o niższej istotności. W 
przypadku siedlisk 91E0 i 91F0 ekomendacja będzie wskazywać na zaniechanie wycinki drzew i 
krzewów.  

Oprócz tego w sąsiedztwie poligonów wskzaznych do wycinki w obszarze PLH040011 Dybowska Dolina 
Wisły notowane było wystepowanie fauny objetej ochroną: minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, łosoś 
atlantycki Salmo salar, boleń Aspius aspius, koza Cobitis taenia, różanka Rhodeus sericeus amarus, 
bóbr Castor fiber, dla których wycinka drzew przy brzegach może zmienic warunki siedliskowe (ilośc 
kryjówek, miejsc żerowania, etc.) i w dłuższej perspektywie może słabo lecz negatywnie wpływac na 
utrzymanie populacji tych gatunków.  

PLH040003 Solecka Dolina Wisły 

W obszarze tym przedmiotami ochrony są następujące typy siedlisk: 

 3150 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion, 

 3270 - Zalewane muliste brzegi rzek, 

 6430 – Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium), 

 6510 – Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 

 91F0 – Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

oraz gatunki: 
pachnica dębowa Osmoderma eremita, minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, łosoś atlantycki Salmo 
salar, boleń Aspius aspius, koza Cobitis taenia, różanka Rhodeus sericeus amarus, kumak nizinny 
Bombina bombina, wydra Lutra lutra, bóbr Castor fiber.  

W obrębie poligonów wskazanych do wycinki zidentyfikowano następujące siedliska objete ochroną 
(Tab. 20). 

Tab. 20 Zestawienie powierzchni planowanej wycinki w obrębie siedlisk chronionych na Obszarze Natura PLH040003 Solecka 
Dolina Wisły 

Lp. Nazwa siedliska / Kod siedliska 
Całkowita powierzchnia 

siedliska w obszarze Natura 
2000 

Powierzchnia 
planowanej wycinki w 

siedlisku 

% utraty siedliska w 
obszarze po 

wycince 

1 

3150 - Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion 

171,19 21,44 12,52 

2 
6510 - Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris),  

455,8 12,6 2,76 

3 

6430 – Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

6,54 5,81 88,83 

4 91F0 – Łęgowe lasy dębowo-wiązowo- 268,05 88,87 33,15 
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jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

5 

91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe) – siedlisko 
priorytetowe. 

535,48 277,84 51,88 

Do całkowitej wycinki w obszarze Natura 2000 PLH040003 Solecka Dolina Wisły wskazano 1738 
poligonów o pow 943,41 ha. Realizacja wycinki drzew będzie silnie oddziaływac przede wszystkim na 
zasięg występowania siedlisk 91E0 i 91F0– w których elementem najbardziej znaczącym są 
drzewostany, w mniejszym stopniu siedliska 3150, gdzie wzrasta znaczenie roślin wodnych i 
przybrzeżnych związanych ze środowiskiem starorzeczy, natomiast w przypadku 6510 i 6430, które 
zdominowane sa przez rośliny łąkowe i zielne, wpływ wycinki na zachowanie walorow i zasięgu 
siedliska będzie niewielki. Zatem biorąc pod uwagę % utraty siedliska (Tab. 20), że w przypadku tego 
bszaru Natura 2000 można spodziewać się istotnego, negatywnego i długotrwałego, choc lokalnego 
oddziaływania na pzredmimoty ochrony jakimi są: siedlisko priorytetowe 91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) oraz 91F0 – Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)– siedliska 
priorytetowe, z utratą ponad 50 i 33% powierzchni objetej ochrona, co jest znaczącą wartością. 

Negatywnego oddziaływania można się również spodziewać w zakresie siedliska 3150 - Starorzecza i 
naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion jednak zdecydowanie 
o niższej istotności. W przypadku siedlisk 91E0 i 91F0 ekomendacja będzie wskazywać na zaniechanie 
wycinki drzew i krzewów. Biorąc pod uwage możliwość wyrządzenia szkód na znacznej powierzchni 
siedliska 6430 podczas realizacji ewentualnej wycinki częściowej należy wziąć pod uwagę odstąpienie 
od wycinki lub wykonanie jej bez użycia ciężkich maszyn i poza okresem wegetacyjnym.  

Oprócz tego w sąsiedztwie poligonów wskzaznych do wycinki w obszarze PLH040003 Solecka Dolina 
Wisły notowane było wystepowanie fauny objetej ochroną: minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, łosoś 
atlantycki Salmo salar, boleń Aspius aspius, koza Cobitis taenia, różanka Rhodeus sericeus amarus, dla 
których wycinka drzew przy brzegach może zmienic warunki siedliskowe (ilośc kryjówek, miejsc 
żerowania, etc.) i w dłuższej perspektywie może słabo lecz negatywnie wpływac na utrzymanie 
populacji tych gatunków.  

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

PLH040014 Cytadela Grudziądz 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

PLH220033 Dolna Wisła 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

PLH220044 Ostoja w Ujściu Wisły 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków 

Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 
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Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków o powierzchni 3 366,06 ha. Obszar jest częścią doliny Drwęcy, o 
szerokości od 0,6 do 3,0 km i zajęta jest przez bagna i łąki, pocięte systemem rowów. Pozostały tu 
także liczne starorzecza. Koryto rzeki ma charakter naturalny, rzeka silnie meandruje, wczesną wiosną 
wylewa, tworząc rozległe rozlewiska. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 40. Obszar bardzo 
ważny dla migrujących ptaków wodnych i wodno-błotnych, żerowisko ptaków drapieżnych 
gniazdujących w okolicznych lasach. W okresie lęgowym obszar zasiedla podróżniczek, gęgawa, gągoł i 
rybitwa czarna. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiąga gęś białoczelna, świstun, 
rożeniec i płaskonos; występuje pierzowisko gęgawy (do 300 os.), ptaki wodno-błotne występują w 
koncentracjach powyżej 20000 os. Na obszarze zlokalizowano dobrze zachowane zbiorowiska roślinne 
charakterystyczne dla naturalnych dolin rzecznych - 10 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  

Przedmioty ochrony: 

łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, gęś zbożowa Anser fabalis, gęś białoczelna Anser albifrons, gęgawa 
Anser anser, gągoł Bucephala clangula, nurogęś Mergus merganser, kropiatka Porzana porzana, żuraw 
Grus grus, rybitwa czarna Chlidonias niger, podróżniczek Luscinia svecica. (Źródło: Standardowy 
Formularz Danych dla obszaru specjalnej ochrony PLB040002 Bagienna Dolina Drwęcy (data 
aktualizacji: 2017-02) [http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/] (dostęp: 13.02.2018)) 

Na III odcinku Drwęcy zidentyfikowano występowanie par lęgowych 4 gatunków awifauny objętych 
ochroną w obszarze Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002: gęś zbożowa Anser fabalis, 
gęgawa Anser anser, kropiatka Porzana porzana, gągoł Bucephala clangula, nurogęś Mergus 
merganser. Stanowiska lęgowe nie znajdują się bezpośrednio w obrębie poligonów wskazaznych do 
całkowitej wycinki drzew i krzewów jednak w bliskim sąsiedztwie rozległego obszaru, na którym 
miałyby zostać usunięte liczne pojedyncze kępy drzew i krzewów oraz na jeziorze Ostrowiec wokół 
którego miałby zostać wycięty rozległy fragment lasu. Takie działania, nawet jeśli realizowane są poza 
okresem lęgowym wprowadzają na tyle duże niekorzystne zmiany w siedlisku, że mogą zniechęcić pary 
lęgowe do założenia gniazd i spowodować załamanie populacji chronionych gatunków ptaków w tym 
rejonie. Zatem mimo braku zidentyfikowanych par lęgowych awifauny dokładnie w obrębie 
wyznaczonych poligonów, wobec rozległego obszaru wskazanego do całkowitej wycinki 
przeprowadzanie jej należy uznać za negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 i przedmioty 
jego ochrony.  

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

 
Dolina Pasłęki PLB280002 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków o dużej powierzchni (20 669,89 ha), obejmuje swoim zasięgiem 
cały analizowany odcinek rzeki Pasłęki. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 78. Ostoja odgrywa 
istotną rolę w ochronie populacji lęgowej kani czarnej (kryterium C6), bielika, orlika krzykliwego, 
dzięcioła zielonosiwego i dzięcioła średniego (kryteria B2/B3, C6). Liczebność wymienionych gatunków 
przekracza 1% populacji krajowej. Do gatunków kluczowych dla funkcjonowania (powyżej 0,5% 
populacji krajowej) należy trzmielojad, kania ruda, błotniak stawowy, zimorodek, muchołówka mała, 
krakwa, cyranka, gągoł, nurogęś i samotnik.  

Wśród zagrożeń i presji o średnim nasileniu mające wpływ na obszar wymienia się min. wycinkę lasu. 
(Źródło: Standardowy Formularz Danych dla obszaru specjalnej ochrony PLB280002 Dolina Pasłęki 
(data aktualizacji: 2017-02) [http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/] (dostęp: 13.02.2018)) 

W obrębie poligonów wskazanych do przeprowadzenia całkowitej wycinki drzew i krzewów nie 
zidentyfikowano występowanie par lęgowych awifauny objętej ochroną na obszarze Dolina Pasłęki 



Projekt prognozy oddziaływania na środowisko  
dla projektu Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Gdańsku 

70 
 

PLB280002. Drzewa pełnią również rolę miejsca odpoczynku dla ptaków. Zatem mimo braku 
zidentyfikowanych par lęgowych awifauny w obrębie wyznaczonych poligonów, wobec rozległego 
obszaru wskazanego do całkowitej wycinki przeprowadzanie jej należy uznać za średnie negatywne 
oddziaływanie na obszar Natura 2000.  

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002 

Do wycinki wskazano tu 6 poligonów na rzece Skotawie (16, 17,18,19,25, 65) o łącznej powierzchni 
1,011 ha oraz na rzece Słupi 410 o pow 80,69 ha. W obrębie poligonu nr 65 na Skotawie 
zidentyfikowane zostało występowanie par lęgowych zimorodka Alcedo atthis (A229), które ogólnie w 
całym obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002 występują w ilości 13 -15 par. Stanowi on tutaj 
ok. 0,2-0,6 % polskiej populacji lęgowej, liczącej 2 500 – 6 000 par, ocena zachowania populacji w SDF 
– D. Jako zagrożenia dla zimorodka w Zarządzeniu Dyrektora RDOŚ sprecyzowano min.: usuwanie 
nadwodnych zadrzewień i zakrzewień (stanowiących czatownie zimorodka), likwidacja nadwodnych 
skarp, w których zimorodek kopie nory oraz zmętnienie wody, które może być skutkiem lokalnym i 
krótkotrwałym podczas prac związanych z wycinka drzew i krzewów. W tym przypadku realizacja 
wycinki może spowodować istotne zagrożenie dla par lęgowych, co oznacza brak realizacji celu 
ochrony jakim jest utrzymanie co najmniej dotychczasowej liczby gniazdujących par lęgowych w ilości 
13 (ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLB220002 „Dolina Słupi”).  

Oprócz tego w Zarządzeniu wspomina się o celach ochrony w postaci zachowania dotychczasowej 
liczebności par lęgowych derkacza A122 derkacza Crex crex (15 par) (dot. poligonów nr 16,19,25) oraz 
A215 puchacza Bubo Bubo (przynajmniej 4 pary) (dot. poligonów 16, 18, 19, 25). O ile w przypadku 
derkacza prowadzenie wycinki nie powinno istotnie ingerować w stabilność populacji o tyle w 
przypadku puchacza zagrożenie stanowią prace leśne (w tym wycinka) prowadzone w okresie 
lęgowym oraz płoszenie w trakcie zbierania runa w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych gniazd 
puchacza (do 500 m od nich) w jego okresie lęgowym (1 stycznia-31 lipca). Jeśli zgodnie z założeniami 
wycinka będzie wykonywana poza okresem lęgowym wówczas ptaki nie powinny ucierpieć podczas 
wykonywania wycinki. Zatem oddziaływanie na awifaunę tego obszaru Natura 2000 będzie nieznaczne, 
lokalne i krótkookresowe.  

PLB220004 Ujście Wisły 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

PLB040003 Dolina Dolnej Wisły 

Obszar rozciągnięty jest wzdłuż ponad 260 kilometrowego odcinka rzeki Wisły z mieliznami, wyspami i 
odsypami i posiada on powierzchnię 33 559,04 ha. W wielu miejscach na obszarze międzywala 
znajdują się rozległe podmokłe łąki. Do wycinki wskazano tu 2000 poligonów o łącznej powierzchni 
618,33 ha, które stanowią aż 6% powierzchni całego Obszaru Natura 2000. Ostoja jest ważnym 
miejscem dla ptaków wodno-błotnych podczas migracji i zimowania, ale także podczas lęgów.  
Przedmiotami ochrony są tu: 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus, brodziec piskliwy Actitis hypoleucos, zimorodek Alcedo atthis, 
krzyżówka Anas platyrhynchos, gęś zbożowa Anser fabalis, gągoł Bucephala clangula, dziwonia 
Carpodacus erythrinus, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus, 
rybitwa czarna Chlidonias niger, błotniak stawowy Circus aeruginosus, derkacz Crex crex, łabędź niemy 
Cygnus olor, żuraw Grus grus, bielik Haliaeetus albicilla, mewa srebrzysta Larus argentatus, mewa siwa 
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Larus canus, nurogęś Mergus merganser, kulik wielki Numenius arquata, siewka złota Pluvialis 
apricaria, remiz Remiz pendulinus, brzegówka Riparia riparia, rybitwa białoczelna Sterna albifrons, 
jarzębatka Sylvia nisoria, ohar Tadorna tadorna, czajka Vanellus vanellus.  

Spośród tej listy gatunków poligonach zidentyfikowano występowanie następującej ilości par w 
obrębie poligonów wskazanych do wycinki:  

 Bielik (A075) 6 

 Dziwonia (A375), 16 

 Trzciniak zwyczajny (A298), 23 

 Błotniak Stawowy (A081), 9 

 Brzegówka zwyczajna (A249). 5 

 Jarzębatka (A307), 13 

 Brodziec piskliwy (A168),33 

 zimorodek (A227), 5 

 Remiz (A336), 16 

 Sieweczka rzeczna (A136) 2 

 Derkacz (A122) 1 

Oprócz tego liczne pary lęgowe w bezpośrednim sąsiedztwie poigonów, czasem na styku z ich granicą 
powodują, że pośrednie oddziaływanie na ptactwo wodno-błotne chronione w ramach tego obszaru 
Natura 2000 będzie znacznie szersze, w postaci modyfikacji ich siedlisk, utraty miejsc gniazdowania, 
kryjówek, miejsc obserwacji i odpoczynku oraz zmniejszenie ciągłości siedlisk.  

Uzasadnienie Planu zadań ochronnych zakłada, że utrzymanie populacji na odpowiednim poziomie 
wymaga utrzymania ilości par:  

 Bielik (A075) utrzymanie co najmnie 2 par lęgowych i 10 – 12 par żerujących – w tym celu 
niezbędne jest zachowanie ciągłości łęgów i lasów liściastych na obszarze co najmniej 100 ha 
wokół gniazd.  

 Dziwonia (A375), zachowanie populacji na dotychczasowym poziomie 120-130 par lęgowych. 
Sprzyja ochrona mozaikowości terenu starorzeczy.  

 Trzciniak zwyczajny (A298), utrzymanie populacji legowej na poiomie 150 par, sprzyja temu 
zachowanie szuwarów i zadrzewień w promieniu 50 m od wód stojacych.  

 Błotniak Stawowy (A081), utrzymanie liczebności lęgowej na poziomie 65-70 par, sprzyja temu 
utrzymanie nskich zadrzewień zakrzaczeń i trzcinowisk. 

 Brzegówka zwyczajna (A249). – zachowanie par lęgowych w ilości 5500 par, sprzyja zachowane 
siedlisk legowych.  

 Jarzębatka (A307), zachowanie populacji lęgowej 200 par, zagrożeniem jest usuwanie drzew i 
krzewów z miejsc legowych i żerowisk.  

 Brodziec piskliwy (A168), zachowanie 10-20 par lęgowych, sprzyja temu zachowanie co 
najmniej 3,2 ha wysp bez zwartej roślinności drzewiastej. 

 zimorodek (A227), utrzymanie liczebności na poziomie 30 par legowych, utrzymanie żerowisk i 
miejsc gniazdowania. Sprzyja obniżenie poziomu wody w okresach wezbrań.  

 Remiz (A336), utrzymanie populacji lęgowej na poiomie ok. 90 par, sprzyja temu zachowanie 
zadzrewien w promieniu 50 m od starorzeczy i Wisły.  

 Sieweczka rzeczna (A136) utrzymanie 30p lęgowych, sprzyja temu zachowanie co najmniej 3,2 
ha wysp bez zwartej roślinności drzewiastej.  

 Derkacz (A122) utrzymanie 75 par lęgowych, wsprzyja brak zarastania dzrewami dużych 
pastwisk i łąk.  
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Zatem wycinka dzrew i krzewów we wskazanych poligonach może oddziaływać bezpośrednio i 
pośrednio negatywnie na populację bielika (utrata do 50% populacji), trzciniaka (utrata do 15% 
populacji), jarzębatki (utrata do 6 % populacji). Natomiast wycinka drzew będzie pozytywnie 
oddziaływać, poprzez stwarzanie bardziej sprzyjających warunków gniazdowania, poprzez usunięcie 
zwartych powierzchni zadrzewień i zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, na populacj zimorodka i 
brodźca piskliwego. Realizacja programu wycinki w proponowanym zakresie spowoduje przebudowę 
struktury populacji awifauny w obszarze PLB040003 Dolina Dolnej Wisły i w dłuższym okresie czasu 
może prowadzić do wycofania się populacji bielika, trzciniaka, jarzębatki i wzrostu liczebności 
zimorodka i brodźca piskliwego.  

Oprócz tego zanotowano występowanie gatunków cennej ichtiofauny, w tym objętych częściową 
ochroną: Minóg rzeczny (1099), różanka (5339), loken (1130), koza (1149), losoś (1106). Bóbr 
europejski (1337) dla których wycinka dzrew i zakrzewien przybrzeżnych będzie miala pośrednio 
negatywne oddziaływanie na ilość kryjówek, różnorodność siedlsk i ograniczenie miejsc żerowaia i 
odpoczynku, jedak trudno ocenić skale takiego oddziaływania.  

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

4.1.3.4 Korytarze ekologiczne 

Korytarz ekologiczny Lasy Iławskie – Dolina Drwęcy  

Usuwanie rozległych fragmentów naturalnego drzewostanu, jak np. 46 ha lasu wokół w rejonie III 
odcinka rzeki Drwęcy, bardzo istotnego z punktu widzenia gniazdowania i wędrówek gatunków ptaków 
objętych ochroną, którego część wraz z odcinkiem IV rzeki znajdują się w obrębie korytarza 
ekologicznego Lasy Iławskie – Dolina Drwęcy będzie miało negatywne znaczenie dla utrzymania 
łączności wewnątrz korytarza. Zwiększenie fragmentacji obszarów leśnych i zadrzewionych 
zdecydowanie obniża wartość tego obszaru w kontekście dla migracji ptaków, których takie bogactwo 
obserwowane i chronione jest w ramach Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002. 

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki.  

Korytarz ekologiczny Kaszubski Północny 

Poligony wskazane do wycinki na odcinku I i III rzeki Słupi znajdują się w obrębie korytarza 
ekologicznego Kaszubskiego Północnego podjednostek fragmentu Nadmorskiego w okolicy Ustki i 
Dolina Słupi i Wdy w okolicy Słupska. Dominującą formą użytkowania terenu są lasy, które wraz z 
zadrzewieniami i zakrzewieniami zajmują ok. 80% powierzchni korytarza, oprócz tego w mniejszej 
ilości nadrzeczne łąki i niewielkie powierzchniowo mokradła stanowiące atrakcyjne siedliska oraz 
zwarte powierzchnie umożliwiające migrację fauny. Dla korytarzy wskazano następujące działania w 
celu ochrony, przywrócenia i wzmocnienia funkcji korytarza, min.: zalesienia, zakrzewienia (Karty 
korytarzy ekologicznych Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb 
planowania przestrzennego). Zatem planowana wycinka drzew pozostaje w kolizji z koncepcją ochrony 
i zachowania integralności obszarów leśnych i dolin rzecznych będących głównymi szlakami migracji 
zwierząt.  

W rzece Słupi występują gatunki ichtiofauny objęte cześciową ochroną gatunkowa w Polsce i 
wykazane w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: koza (Cobitis taenia), głowacz białopłetwy (Cottus 
gobio), minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis), minóg strumieniowy (Lampetra planerii), różanka 
(Rhodeus sericeus amarus), W Slupi i jej dopływach spotykane są również ryby wędrowne: łosoś 
atlantycki (Salmo salar), troć wędrowna (Salmo trutta). Meandrująca Słupia i jej dolina wraz z licznymi 
starorzeczami i dopływami jest znaczącym tarliskiem łososi i troci wędrownych od Krzyni do Słupska. Z 
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tego punktu widzenia prowadzenie wycinki drzew może spowodować spadek atrakcyjności siedlisk dla 
ichtiofauny z powodu zmiany warunków siedliskowych (mniej kryjówek, większe nasłonecznienie, 
zmiana warunków natlenienia etc.) przeprowadzenie wycinki całkowitej drzew i krzewów zwłaszcza w 
pobliżu odcinka ujściowego rzeki I i II odcinek może lokalnie zmodyfikować warunki przyrodnicze w 
korytarzu ekologicznym i niekorzystnie wpłynąć na kondycję populacji ichtiofauny.  

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

Korytarz ekologiczny Kaszuby Dolina Wisły 

Dosyć krótki odcinek rzeki Wdy, nieco ponad 1 km, znajduje się w obrębie korytarza ekologicznego 
Kaszuby Dolina Wisły. W obrębie tego odcinka znajduje się kilka drobnych poligonów i dwa większe, 
które z uwagi na znaczenie dla ptactwa wodnego, element utrzymania ciągłości płatów lasów, zjawisko 
lokalnego zacieniania wody i tworzenia refugiów, korzystne dla bytowania ryb, nie powinny być 
całkowicie usunięte. Całkowita ich wycinkę należałoby uznać za niekorzystne, choć słabe i lokalne 
oddziaływanie na strukturę ciągłości korytarza ekologicznego.  

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

4.1.3.5  Ochrona krajobrazowa 

Park Krajobrazowy Doliny Słupi  
 
Dolina Słupi, wraz ze strefą krawędziową i dopływami, stanowi interesujący obiekt pod względem 
gemorfologicznym, krajobrazowym i kulturowym. Meandrująca Słupia i jej dolina wraz z licznymi 
starorzeczami i dopływami będącymi tarliskami łososi i troci wędrownych od Krzyni do Słupska, 
występowanie Ranunculus fluitans.  
W obszarze PK Doliny Słupi znalazły się wskazane do wycinki poligony na rzece Słupi oraz w otulinie 
wskazano do wycinki 6 poligonów (26, 37, 38, 39, 58 i 59) na rzece Skotawie o łącznej powierzchni 
1,015 ha. W Palnie Ochrony PK Doliny Słupi (Rozporządzenie Nr 15/2003 Wojewody Pomorskiego z 
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie ustanowienia Planu ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina 
Słupi" Dziennik Urzędowy z 30 czerwca 2003 r. NR 83 poz. 1362) zdefiniowano min. następujące cele, 
które nie są zgodne z prowadzeniem całkowitej wycinki poligonów znajdujących się na obszarze PK:  

- zachowanie lasów na siedliskach hydrogenicznych różnych typów, min.: nadrzecznych łęgów i olsów 
na terasach zalewowych rzek i strumieni oraz wokół jezior, w tym: zachowanie najcenniejszych 
florystycznie stadiów sukcesyjnych na siedliskach bagiennych (po zaniechaniu melioracji i 
użytkowania),  
- zachowanie charakterystycznych dla Parku układów leśno-wodno-torfowiskowych,  
- zachowanie roślinności brzegów rzek i jezior.  

Z punktu widzenia zagwarantowania realizacji celów ochrony PK Dolnej Słupi przeprowadzenie 
całkowitej wycinki będzie niekorzystne i wobec braku precyzyjnej informacji o lokalizacji gatunków i 
siedlisk cennych i priorytetowych trudno jednoznacznie ocenić siłę niekorzystnego oddziaływania, 
które z pewnością wystąpi, choć jego zakres zdecydowanie będzie miał charakter lokalny. 

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

Nadwiślański Park Krajobrazowy 

W obrębie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego wskazano do wycinki cztery małe poligony na rzece 
Wdzie o pow. 0,63 ha oraz 4 poligony w rejonie Dolnej Wisły o łącznej powierzchni 0,06 ha. Są to 
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pojedyncze drzewa i kępy krzewów w obszarze zurbanizowanym przy moście, znajdują się poza 
siedliskami chronionymi. Nadwiślański Park Krajobrazowy obejmuje tereny o powierzchni 33306 ha, 
zatem usunięcie powierzchni 0,63 ha spowoduje utratę 0,002% powierzchni drzew, co można uznać za 
znikome lub brak oddziaływania na obszar parku krajobrazowego.  

Chełmiński Park Krajobrazowy 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

Obszar chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy 

Poligony w znaczącej większości znajdują się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy 
utworzonego min. w celu ochrony ciągłości drzewostanów leśnych i nadwodnych poprzez min. 
ochronę czynną w zakresie utrzymania i tworzenia pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako 
naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych; i w zakresie 
ochrony ekosystemów wodnych tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci 
pasów zadrzewień i zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia 
różnorodności biologicznej; oraz zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 
przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych (ROZPORZDZENIE Nr 105 Wojewody Warmisko-
Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy. 
Dziennik). 

Zrealizowanie całkowitej wycinki w wytypowanych poligonach, koliduje z celem ochrony krajobrazu 
jakim jest zachowanie ciągłości drzewostanów leśnych i nadwodnych, ponieważ całkowite usunięcie 
drzew i krzewów z rozległych poligonów sąsiadujących z obszarami leśnymi może skutkować faktyczna 
utratą ciągłości drzewostanów, a co za tym idzie również może negatywnie odbić się na ciągłości 
korytarzy ekologicznych i ograniczać migrację fauny, w tym powiązanej ze środowiskiem wodnym np. 
płazów. Podobny skutek może być obserwowany w przypadku usunięcia pojedynczych kęp drzew i 
krzewów na dłuższym odcinku brzegu rzeki. Założenia czynnej ochrony Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Rzeki Baudy zakładają raczej dodatkowe wprowadzanie roślinności, w tym zardzewień i 
zakrzewień nadbrzeżnych aniżeli ich eliminację.  

Poligony wytypowane do całkowitej wycinki miedzy km. 27+027 do 37+038 stanowią część 
Północnego korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym: Dolina Pasłęki – Zalew Wiślany. ważnego 
zwłaszcza z punktu widzenia migracji dużych drapieżników. Wylesianie i obecność dużych obszary 
bezleśne stają się przeszkodą w utrzymaniu pogarszają funkcjonowanie korytarzy ekologicznych i 
uznawane są za jedno z poważniejszych zagrożeń ich funkcji. W przypadku całkowitego usuwania 
drzewostanów nadbrzeżnych na tak długim odcinku rzeki jaki został wytypowany, można spodziewać 
zwiększenia fragmentacji ekosystemów i lokalnego obniżenia migracji fauny.  

W związku z możliwością wystąpienia lokalnych, średnioistotnych oddziaływań i mając na uwadze 
działanie na rzecz zachowania ciągłości drzewostanów i zachowania funkcji korytarza ekologicznego 
wycinka drzew i krzewów powinna zostać zrealizowana częściowo w absolutnie niezbędnych 
lokalizacjach (przy obiektach mostowych, w sąsiedztwie zabudowań gdzie regularnie występują 
podtopienia lub zatory etc.), z priorytetowym usuwaniem roślin gatunków inwazyjnych i utrzymaniem 
starych drzew o pierśnicy powyżej 50 cm.  

Ponadto, podczas badan ichtiofauny prowadzonych w 2009 roku przez IRŚ (Radtke i in. 2011) 
stwierdzono występowanie na odcinku od 20+000 do 30+000 km rzeki Baudy osobników głowacza 
białopłetwego objętego ochroną gatunkową. Do Baudy wstępuje troć wędrowna Slamo trutta kierując 
się na tarło do Okrzejki, choć w ostatnich latach, według autorów, mniej licznie. Najcenniejsze zespoły 
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ichtiofauny występują min. niektórych odcinkach Baudy i jej dopływach, m.in. w Okrzejce i Lisim 
Parowie. Z tego powodu ten odcinek Baudy wymaga szczególnej troski ze strony władz lokalnych i 
ochrony przed różnego rodzaju formami degradacji, np.: zanieczyszczeniami, zabudową i regulacją 
koryt (Radtke i in. 2011). Najwięcej cennych gatunków ichtiofauny zachowało się w najmniej 
przekształconych odcinkach cieku o naturalnym charakterze koryta, o wyższym zacienieniu, dużej ilości 
kryjówek dla ryb i stosunkowo dobrej jakości wody. Całkowite usuniecie drzewostanów nadbrzeżnych 
na odcinku Baudy między miejscowościami Błudowo i Baranówka przyczyni się do zmniejszenia ilości 
kryjówek, ograniczenia różnorodności siedlisk dla ichtiofauny, zmniejszenia zacienienia, co może 
skutkować podwyższeniem temperatury wody, zmniejszeniem jej natlenienia i pogorszeniem jej 
parametrów fizykochemicznych, powodując na tyle duże przekształcenie warunków siedliskowych, że 
może skutkować zmniejszeniem populacji wrażliwych gatunków ichtiofauny, w tym chronionych. Może 
to również spowodować ograniczenie funkcji rzeki jako korytarza ekologicznego dla ichtiofauny na 
skutek pogorszenia warunków siedliskowych na długim odcinku rzeki (16% całkowitej długości rzeki). 
W tym wypadku należy rozważyć częściową wycinkę ograniczoną do absolutnie koniecznych lokalizacji 
z priorytetowym usuwaniem roślin gatunków inwazyjnych i utrzymaniem starych drzew o pierśnicy 
powyżej 50 cm, które powinny zostać poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji ichtiologicznej na 
odcinku rzeki Baudy od km 20+000 do km 30+000. 
 
OChK Doliny Drwęcy 

Trzonem obszaru jest dolina środkowej i dolnej Drwęcy rozciągająca się na przestrzeni około 85 km, 
Obszar charakteryzuje się znacznym pokryciem lasami - około 36,7%. Cel ochrony to: Zachowanie 
różnorodności biologicznej siedlisk, a także ochrona doliny rzeki Drwęcy wraz z pasem roślinności 
okalającej. (Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/] 
(dostęp: 25.01.2018). Przeprowadzenie całkowitej wycinki drzew i krzewów na dużym odcinku niemal 
wzdłuż jej koryta pozostaje w sprzeczności z celem ochrony OChK Doliny Drwęcy i będzie miało 
negatywny wpływ na wypełnienie celów dla jakich powołany został OChK.  

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

OChK Pradolina Redy-Łeby 

6 wytypowanych do wycinki poligonów na rzece Łebie znajduje się w OChK Pradolina Redy-Łeby. 
Wskazane do wycinki drzew i krzewów poligony położone są poza obrębem siedlisk chronionych i 
obejmują kępy drzew przy obiekcie mostowym. Wobec marginalnej skali wycinki Realizacja programu 
nie będzie miała wpływu na ochronę i integralność OChK.  

OChK Dolina Pasłęki 

Powierzchnia OChK wynosi 43 420,82 ha. . Obszar obejmuje system rzeczno-jeziorno-dolinny rzeki 
Pasłęki i niektórych jej dopływów, przebiegający w kierunku północno-zachodnim. Krajobraz doliny jest 
zróżnicowany - obszary leśne występują na zmianę z bezleśnymi. Jest to obszar o ogromnej wartości 
przyrodniczej ze względu na bardzo bogatą i zróżnicowaną szatę roślinną oraz faunę środowisk 
wodnych. Całkowita wycinkę na obszarze OCHK Dolina Pasłęki wskazano w obrębie 94 poligonów o 
łącznej powierzchni 10,46 ha. Wykonanie całkowitej wycinki drzew i krzewów w takim zakresie 
wiązałoby się z utratą ok. 0,02% powierzchni zalesione OChK oddziaływanie na przedmioty ochrony i 
realizację celów ochrony w skali całego OCHK Dolina Pasłęki będą miały charakter bardzo słaby, jednak 
lokalnie będą zauważalne ze względu na niewielką zmianę walorów krajobrazowych. (Źródło: Centralny 

Rejestr Form Ochrony Przyrody [http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/] (dostęp: 25.01.2018)) 

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 
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OCHK Dolina Raduni 

Jedynie odcinek II rzeki Raduni wskazany do wykonania wycinki znajduje się na OCHK Dolina Raduni, 
jednak w związku z tym, że jest to obszar o zwartej zabudowie, w związku z czym wycinka drzew i 
krzewów na tym odcinku Raduni nie stoi w konflikcie z działaniami w zakresie czynnej ochrony na 
obszarze chronionego krajobrazu (Uchwała Nr 259/Xxiv/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim, Poz. 
2942.). Drugi odcinek rzeki znajduje się poza jakimi kol wiek obszarami ochrony przyrody. Oba odcinki 
znajdują się poza zasięgiem korytarzy ekologicznych i poza obrębem siedlisk chronionych. Zatem 
formalnie wycinka drzew i krzewów nie będzie powodować zagrożenia dla warunków przyrodniczych a 
oddziaływanie na przyrodę odbędzie w zakresie nieznacznym. 

Należy pamiętać, iż wycinka została wskazana raczej w obrębie niewielkich poligonów, stanowiących 
pojedyncze drzewa lub kępy drzew i krzewów aniżeli zwarte fragmenty drzewostanów leśnych, 
głównie w sąsiedztwie obiektów mostowych, co nie będzie stanowić znaczącego oddziaływania na 
obiekty przyrodnicze. Jednak w przypadku jednego, rozległego poligonu (2 na odcinku II) stanowiącego 
fragment zwartego kompleksu leśnego, mimo braku formalnych przeciwwskazań do całkowitej wycinki 
warto byłoby zachować część dojrzałych drzewostanów w celu utrzymania funkcji parku lub terenów 
rekreacyjnych dla miasta.  

OCHK Puszcza Darżlubska 

Wszystkie poligony wskazane do całkowitej wycinki na rzece Redzie znajdują się poza obszarami 
chronionymi. Dwa poligony (13 i 16) bezpośrednio graniczą z obszarem OCHK Puszczy Darżlubskiej ale 
nie leżą w jego obrębie. Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki położone są poza siedliskami 
chronionymi i przedmiotami ochrony w obszarze, również w najbliższej odległości od miejsc 
wskazanych do wycinki brak jest zidentyfikowanych siedlisk chronionych. Większość obszarów 
wskazanych do całkowitej wycinki znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mostowych i 
kładek, a wycinka w tym wypadku będzie dotyczyć pojedynczych drzew i krzewów. Zatem w tym 
przypadku nie należy spodziewać się istotnego negatywnego ani pozytywnego oddziaływania na OChK 
Puszcza Darżlubska.  

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

OChK Niziny Ciechocińskiej 

Na obszarze OChK (pow. 38 206,85 ha ) wskazano 40 poligonów o łącznej powierzchni 2,46 ha. Są to 
głównie pojedyncze drzewa i kępy krzewów na niewielkich powierzchniach. Charakterystycznym 
elementem tego OChK są lasy - bory sosnowe mające ogromne znaczenie dla mikroklimatu 
Ciechocinka. Zajmują one łączną powierzchnię około 1150 ha. Są to przede wszystkim Całkowita 
wycinka drzew i krzewów we wskazanych poligonach spowoduje utratę bardzo niewielkiej części 
drzewostanu w skali całego OChK będzie to ok. 0,02%. Będzie to zatem nieznaczne i bardzo lokalne 
oddziaływanie na obszar OChK. 

OChK Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej 

Na obszarze OChK (pow. 11 638,01 ha ) wskazano 2 poligony o łącznej powierzchni 2,18 ha. Większość 
powierzchni stanowi jeden z poligonów pokryty fragmentem lasu sosnowego, zlokalizowany na zboczu 
wzniesienia – dosyć charakterystyczny element krajobrazowy w obrębie tego OChK. Ten poligon 
zostanie zarekomendowany do potwierdzenia konieczności wykonania wycinki ze względu na znaczną 
odległość od koryta rzeki. Całkowita wycinka drzew i krzewów we wskazanych poligonach spowoduje 
utratę bardzo niewielkiej części drzewostanu w skali całego OChK będzie to ok. 0,02%. Będzie to zatem 
nieznaczne i bardzo lokalne oddziaływanie na obszar OChK. 
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OChK Strefy Krawędziowej Doliny Wisły 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

OChK Doliny Kwidzyńskiej 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

Nadwiślański OChK 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

Gniewski OChK 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

OChK Białej Góry 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

Środkowożuławski OChK 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało.  

OChK Żuław Gdańskich 

Na obszarze OChK (pow. 30 092 ha ) wskazano 32 poligony o łącznej powierzchni 106,52 ha. 
Podstawowym walorem krajobrazu, który objęty jest ochroną, jest rozbudowana sieć hydrologiczna 
oraz unikatowa w skali kraju powierzchnia budowana przez namuły Wisły. Całkowita wycinka drzew i 
krzewów ma objąć rozległy obszar i spowoduje w skali całego Och utratę drzewostanu ok. 0,4%. 
Chociaż głównym elementem charakterystycznym dla Żuław Gdańskich jest sieć rzeczna i to ona 
stanowi cel ochrony to jednak wycinka drzew na tak dużym areale Ne pozostanie bez znaczenia dla 
lokalnego krajobrazu. Oddziaływanie wycinki w zaplanowanym zakresie będzie miało lokalne, średnio 
istotne oddziaływanie na OChK. 

W związaku z powyższym zastosowano działania minimalizujące w postaci zmiany rekomendacji w 
zakresie wycinki. 

OChK Wyspy Sobieszewskiej 

Na jego obszarze nie wskazano obszarów do wycinki drzew i krzewów, więc oddziaływanie na obszar, 
przedmioty ochrony i elementy przyrody nie będzie występowało. 
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Tab. 20 Rekomendacje po analizie przyrodniczej dotyczące prowadzenia wycinki w obrębie analizowanych rzek 

Lp. Nazwa rzeki REKOMENDACJE PO ANALZIE PRZYRODNICZEJ 

1 Dolna Wisła 

Zachowanie w stanie nienaruszonym drzew – pomników przyrody – zaniechanie wycinki lub jej częściowa realizacja.  
Zaniechanie wycinki w obszarach rezerwatów i użytków ekologicznych. Zaniechanie wycinki w obszarach Natura 2000, w rejonach występowania płatów siedlisk 
priorytetowych 91E0, 91F0. 
Wykonanie wycinki częściowej lub całkowitej wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków i w przypadku występowania siedlisk chronionych 3150, 6430 i 6510 w obrębie 
wykonywanych prac, wycinka powinna być wykonana poza okresem wegetacyjnym bez użycia ciężkich maszyn.  
Zaniechanie lub tylko częściowa realizacja wycinki zaplanowanej w dużych poligonach zwartego obszaru leśnego. Przy czym częściowa wycinka powinna uwzględniać 
priorytet usuwania roślin inwazyjnych i zachowania starych drzew (o pierśnicy powyżej 50cm), które są potencjalnymi siedliskami dla chronionych gatunków roślin i 
zwierząt, drzew dziuplastych oraz drzew z próchnowiskami. Wykonanie wycinki poza okresem lęgowym i wegetacyjnym, 

2 Brda 

Zachowanie w stanie nienaruszonym drzew – pomników przyrody. 
Wykonanie jedynie częściowej wycinki na dwóch terenach rekreacyjnych, z zachowaniem priorytetu w usuwaniu gatunków inwazyjnych i priorytetu zachowania starych 
drzew (o pierśnicy powyżej 50 cm), które są potencjalnymi siedliskami dla chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz drzew dziuplastych. 
Ograniczenie do częściowej wycinki poligonu sąsiadującego z obszarem sieci Natura 2000 PLB040003ODlina Dolnej Wisły w celu zachowania warunków atrakcyjnych do 
gniazdowania awifauny: zachowanie starych drzewostanów i drzew dziuplastych. Wykonanie wycinki poza okresem lęgowym i wegetacyjnym,  

3 Wda 

Zaniechanie lub realizacja częściowej wycinki w poligonie 62 w celu zachowania pomników przyrody.  
Zaniechanie lub tylko częściowa realizacja wycinki zaplanowanej w dużych poligonach zwartego obszaru leśnego. Przy czym częściowa wycinka powinna uwzględniać 
priorytet usuwania roślin inwazyjnych i zachowania starych drzew (o pierśnicy powyżej 50cm), które są potencjalnymi siedliskami dla chronionych gatunków roślin i 
zwierząt, drzew dziuplastych oraz drzew z próchnowiskami. Wykonanie wycinki poza okresem lęgowym i wegetacyjnym, 
Zaniechanie wycinki drzew wzdłuż polnej drogi, wytypowanych omyłkowo, w poligonie nr 6.  

4 Drwęca 

Całkowita wycinka możliwa jest do przeprowadzenia w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mostowych pod warunkiem, że nie występują tam siedliska chronione 
Zaniechać całkowitej wycinki drzew i krzewów w III odcinku rzeki na obszarze Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 oraz w pozostałych odcinkach rzeki w sąsiedztwie siedlisk 
chronionych oraz w poligonach w całości znajdujących się na obszarze Rezerwatu Dolina Drwęcy.  
W pozostałych poligonach zaleca się przeprowadzenie wycinki częściowej Częściowa wycinka powinna odbywać się z priorytetowym usuwaniem roślin inwazyjnych, 
szybkosiewnych i z zachowaniem starych drzew (o pierśnicy powyżej 50cm), które są potencjalnymi siedliskami dla chronionych gatunków roślin i zwierząt, drzew 
dziuplastych oraz drzew z próchnowiskami. Wycinka powinna być realizowana poza okresem lęgowym ptaków. Wykonanie wycinki poza okresem lęgowym i 
wegetacyjnym, 

5 Radunia 
Wykonanie częściowej jedynie wycinki drzew i krzewów na terenach rekreacyjnych, wycinka ograniczona do minimum i realizowana w strefie brzegowej rzeki z priorytetem 
usuwania gatunków inwazyjnych i priorytetem zachowania starych drzew (o pierśnicy powyżej 50cm), drzew dziuplastych. Wykonanie wycinki poza okresem lęgowym i 
wegetacyjnym, 

6 Piaśnica 

Zaniechanie lub ograniczenie do wycinki częściowej poligonów na których występują siedliska chronione. Przy czym częściowa wycinka powinna zostać ograniczona do 
niezbędnego minimum z utrzymaniem priorytetu w usuwaniu roślin inwazyjnych oraz z priorytetem zachowania starych drzew (o pierśnicy powyżej 50cm), które są 
potencjalnymi siedliskami dla chronionych gatunków roślin i zwierząt, drzew dziuplastych oraz drzew z próchnowiskami. Wykonanie wycinki poza okresem lęgowym, i 
wegetacyjnym 
Częściowa wycinka na obszarze poligonów znajdujących się w obrębie obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021. Przy czym częściowa wycinka powinna zostać 
ograniczona do niezbędnego minimum z utrzymaniem priorytetu w usuwaniu roślin inwazyjnych oraz z priorytetem zachowania starych drzew (o pierśnicy powyżej 50cm), 
które są potencjalnymi siedliskami dla chronionych gatunków roślin i zwierząt, drzew dziuplastych oraz drzew z próchnowiskami. Wykonanie wycinki poza okresem 
lęgowym, 

7 Reda 
W przypadku poligonów 258, 23 i 25 zalecana częściowa wycinka ograniczona do minimum, z priorytetem usuwania gatunków inwazyjnych i priorytetem zachowania 
starych drzew (o pierśnicy powyżej 50cm), drzew dziuplastych. Wykonanie wycinki poza okresem lęgowym, i wegetacyjnym 
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Lp. Nazwa rzeki REKOMENDACJE PO ANALZIE PRZYRODNICZEJ 

W przypadku poligonów 13, 15, 16 i 17 wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej lub inwentaryzacji przyrodniczej w celu oceny statusu przyrodniczego tego obszaru – 
nie jest jasne czy są to obszary zalesione czy też fragmenty ogrodów działkowych, gdzie zaplanowano rozległą wycinkę, która mogłaby również zostać zastąpiona wycinką 
częściową. 

8 Bolszewka brak 

9 Bauda brak 

10 Pasłęka 

Zaniechać całkowitej wycinki drzew i krzewów w poligonach nr 61, 223, 57, gdzie występują siedliska chronione.  
Ograniczyć do absolutnego minimum wycinkę drzew i krzewów w poligonach na obszarze Rezerwatu Ostoja bobrów na Rzece Pasłęce. Częściowa wycinka powinna 
odbywać się z priorytetowym usuwaniem roślin inwazyjnych, szybkosiewnych i z zachowaniem starych drzew (o pierśnicy powyżej 50cm), które są potencjalnymi 
siedliskami dla chronionych gatunków roślin i zwierząt, drzew dziuplastych oraz drzew z próchnowiskami. Usuwanie drewna z obszaru Rezerwatu Ostoja bobrów na Rzece 
Pasłęce powinno odbywać się ręcznie i poza okresem lęgowym i wegetacyjnym 

11 Wierzyca brak 

12 Słupia 

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk w rejonie wytypowanych poligonów do całkowitej wycinki i zweryfikowanie obecności siedlisk chronionych, 
priorytetowych i stanowisk gatunków zagrożonych wyginięciem. W przypadku ich występowania zaniechanie całkowite lub ograniczenie wycinki do absolutnego minimum 
z zachowaniem powierzchni cennych siedlisk, z priorytetowym usuwaniem gatunków inwazyjnych i zachowaniem starych drzewostanów i drzew dziuplastych i z 
próchnowiskami. Wykonanie wycinki poza okresem lęgowym i wegetacyjnym.  
Zaniechanie wykonania wycinki w poligonach na obszarze rezerwatów: Buczyna nad Słupią oraz Źródliskowe Torfowisko.  
Zaniechanie wykonania wycinki całkowitej na obszarach występowania pomników przyrody. Zamiast tego, w uzasadnionych wypadkach może zostać wykonana wycinka 
częściowa z priorytetowym usuwaniem gatunków inwazyjnych i zachowaniem starych drzewostanów i drzew dziuplastych.  
W poligonach 1293 i1336 zaniechanie lub przeprowadzenie częściowej wycinki drzew i krzewów z zachowaniem pomników przyrody i ograniczeniem do minimum 
usuwania starych drzewostanów mających znaczenie krajobrazowe.  

13 Łeba brak 

14 Skotawa 

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk w rejonie wytypowanych poligonów do całkowitej wycinki i zweryfikowanie obecności siedlisk chronionych, 
priorytetowych i stanowisk gatunków zagrożonych wyginięciem. W przypadku ich występowania zaniechanie całkowite lub ograniczenie wycinki do absolutnego minimum 
z zachowaniem powierzchni cennych siedlisk, z priorytetowym usuwaniem gatunków inwazyjnych i zachowaniem starych drzewostanów i drzew dziuplastych i z 
próchnowiskami. Wykonanie wycinki poza okresem lęgowym i wegetacyjnym.  
Rezygnacja z wykonania wycinki w poligonie nr 65. 
Częściowa wycinka ograniczona do minimum i prowadzona poza okresem lęgowym puchacza, z priorytetowym usuwaniem gatunków inwazyjnych i zachowaniem starych 
drzewostanów i drzew dziuplastych i z próchnowiskami. Wykonanie wycinki poza okresem lęgowym i wegetacyjnym.  
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Wprowadzenie do programu rekomendacji wskazanych w Tab. 20 oraz przenieosnych bezpośrednio 
do tabeli atrybutowej geobazy programu rekomendacji w zakresie zmian kwalifikacji poszczególnych 
poligonów pozwoli uniknąc oddziaływań ocenionych w powyższym rozdziale jako istotne negatywne i 
zrealizować założenia programu bez szkody dla biotycznych elementów środowiska, w tym 
różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta i obszary chronione. 

4.2 Ludzie, dobra materialne i zabytki 

4.2.1 Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia Programu na ludzi, dobra 
materialne i zabytki 

Celem opracowywanego Programu jest zwiększenie bezpieczeństwa na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią poprzez właściwe uformowanie stanu zadrzewień i zakrzaczeń. Założeniem 
Programu jest wycinka roślin w taki sposób, aby zminimalizować możliwość powstawania powodzi 
zatorowych oraz zmniejszyć zasięg zalewu. Poprzez zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 
możliwa będzie ochrona obiektów znajdujących się na tym obszarze oraz ludzi tam mieszkających, 
dlatego przewiduje się wyłącznie pozytywne oddziaływanie realizowanego Programu na ludzi, dobra 
materialne ora zabytki. 

4.2.2 Ocena aktualnego stanu 

Mapy ryzyka powodziowego, stworzone w ramach projektu ISOK, zawierają informacje na temat 
sposobu użytkowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz znajdujących się na nich 
obiektów takich jak: 

 budynki – obejmujące budynki mieszkalne oraz obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym 
(szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, hotele, centra handlowo-usługowe, jednostki policji, jednostki 
ochrony przeciwpożarowej, jednostki Straży Granicznej, domy opieki społecznej, ośrodki opieki 
społecznej, hospicja, zakłady karne, zakłady poprawcze, areszty śledcze); 

 zakłady przemysłowe, zdefiniowane w Rozporządzeniu w sprawie opracowania map zagrożenia 
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. 2013, poz. 104); 

 ujęcia wody; 

 strefy ochronne ujęć wody; 

 kąpieliska – obejmujące obszary wód dla celów rekreacyjnych, raportowane do Unii Europejskiej 
oraz znajdujące się w wykazie Głównego Inspektoratu Sanitarnego; 

 formy ochrony przyrody – obejmujące ustanowione prawnie wybrane formy ochrony przyrody; 

 obszary cenne kulturowo – obejmujące obszary zabytkowe nieruchome, objęte formami ochrony 
zabytków o których mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187, 2018 poz. 10); 

 obiekty cenne kulturowo – obejmujące zabytki nieruchome, objęte formami ochrony zabytków o 
których mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187, 2018 poz. 10);; 

 ogrody zoologiczne; 

 cmentarze (potencjalne ogniska zanieczyszczeń); 

 składowiska odpadów (potencjalne ogniska zanieczyszczeń) – obejmujące zorganizowane czynne 
lub nieczynne składowiska odpadów możliwe do przedstawienia powierzchniowo w skali 1:10000; 

 oczyszczalnie i przepompownie ścieków (potencjalne ogniska zanieczyszczeń). 

Na podstawie map ryzyka powodziowego zidentyfikowano obiekty znajdujące się w strefie zalewu przy 
przepływie Q1%, objętej Programem oraz zdefiniowano sposób użytkowania tych obszarów. Sposób 
użytkowania terenu został podzielony na 8 klas, w których wyróżniono: 
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 tereny zabudowy mieszkaniowej – obejmują zabudowę blokową, śródmiejską i jednorodzinną oraz 
inną tj. wraz z infrastrukturą pomiędzy budynkami np. place zabaw, parkingi, tereny zielone, 
dziedzińce, wiaty, budynki inwentarskie, tereny zabudowy handlowo-usługowej, sakralnej, 
administracji publicznej itp.; 

 tereny przemysłowe – obejmują zabudowę przemysłowo-magazynową, tereny pod urządzeniami 
technicznymi lub budowlami, tereny składowania odpadów, zwałowiska, wyrobiska, doły 
poeksploatacyjne, inne tereny przemysłowo-składowe; 

 tereny komunikacyjne – obejmują obszary zajęte pod drogi kołowe, torowiska, utwardzone drogi 
lotniskowe wraz z urządzeniami do obsługi ruchu komunikacyjnego np. bocznicami, rampami, 
placami postojowymi samolotów, place z nawierzchnia twarda i bez nawierzchni; 

 lasy – obejmują lasy, zagajniki, młodniki oraz szkółki leśne; 

 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe obejmują głównie ogródki działkowe, tereny ośrodków 
sportowo-rekreacyjnych, kompleksy domów letniskowych, parki, tereny zielone na obszarach 
miejskich w tym trawniki, ogrody botaniczne i zoologiczne, kempingi; 

 grunty orne – obejmują obszary zajęte przez rośliny polowe, plantacje oraz sady; 

 użytki zielone – obejmują łąki i pastwiska; 

 tereny pozostałe – obejmują obszary zakrzewione lub zadrzewione, tereny gruntów odsłoniętych. 

Poniżej zestawiono powierzchnie zalane w przypadku wystąpienia przepływu o prawdopodobieństwie 
wystąpienia 1% oraz udział procentowy obszarów o danych rodzaju użytkowania, jak również obiekty 
znajdujące się na tych obszarach. 

 
Ryc. 9 Zagęszczenie ludności w rejonie obszarów objętych działaniami programu 
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Ryc. 10 Sposób użytkowania terenów w rejonie obszarów objętych działaniami programu  
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Tab. 21 Rodzaj użytkowania gruntów zagrożonych zalaniem przy przepływie Q1% 

rzeka powierzchnia zalana [ha] 
rodzaj użytkowania zalanego obszaru [%] 

zabudowa 
mieszkaniowa 

teren 
przemysłowy 

teren 
komunikacyjny 

las 
teren rekreacyjno-

wypoczynkowy 
grunty 
orne 

użytki 
zielone 

pozostałe 

Bauda 157.63 0.25 0.00 0.09 25.03 0.00 27.04 47.59 0.00 

Bolszewka 45.20 0.97 0.15 0.97 4.12 0.00 0.27 93.36 0.15 

Brda 174.13 2.46 3.01 4.32 20.42 10.77 2.25 48.54 8.22 

Drwęca 739.44 1.40 0.23 0.16 13.93 1.27 9.52 69.04 4.45 

Łeba 29.14 0.00 0.00 0.00 12.83 0.00 10.64 75.26 1.27 

Pasłęka 88.95 0.20 0.06 0.09 7.52 0.07 75.96 15.80 0.30 

Piaśnica Mapy ryzyka powodziowego przewidują na tym obszarze powódź od strony morza 

Radunia 112.54 23.67 7.20 4.04 3.68 10.72 1.80 48.44 0.45 

Reda 182.38 1.84 0.14 1.04 26.85 2.95 1.69 65.25 0.25 

Skotawa 4.51 0.00 0.00 0.00 82.48 0.00 11.75 5.76 0.00 

Słupia (bez odcinka 68+250 - 
83+650, dla którego nie ma MRP) 

1355.52 0.47 0.03 0.31 26.68 0.05 1.29 69.57 1.60 

Wda 124.49 7.66 0.87 2.06 14.97 0.51 7.72 64.83 1.38 

Wierzyca 34.61 0.00 0.00 0.06 35.68 0.00 4.57 59.64 0.06 

Wisła 44406.82 0.44 0.14 0.26 10.71 0.80 38.81 43.49 5.35 

Tab. 22 Zestawienie obiektów znajdujących się na obszarach zagrożonych zalaniem przy przepływie Q1% 

rzeka 

obiekty znajdujące się w zasięgu zalewu obszary istotne dla środowiska znajdujące się w zasięgu zalewu [ha] 

budynki 
ujęcia wody 

powierzchniowej  
ujęcia wody 
podziemnej  

obiekty cenne 
kulturowo 

oczyszczalnie 
ścieków 

strefa ochrony 
ujęcia wody 

obszary cenne 
kulturowo 

cmentarze 
składowiska 

odpadów 

Bauda 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

Bolszewka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brda 20 8 9 1 0 1 0 0 0 

Drwęca 20 0 1 0 0 0 0 1 0 

Łeba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasłęka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Piaśnica Mapy ryzyka powodziowego przewidują na tym obszarze powódź od strony morza 

Radunia 626 2 4 0 1 0 0 2 0 

Reda 13 1 1 0 0 0 0 0 0 

Skotawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Słupia (bez odcinka 68+250 - 
83+650, dla którego nie ma MRP) 

5 0 1 0 0 0 0 0 0 

Wda 68 0 1 0 0 0 0 0 0 

Wierzyca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wisła 639 18 38 2 1 0 3 1 1 
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W pierwszym etapie prac nad Programem zweryfikowano obwałowania na podstawie danych z 
projektu ISOK. Zidentyfikowane wały zestawiono poniżej w tabeli. 

Tab. 23 Odcinki obwałowań objęte opracowaniem 

Lp. 
Nazwa 
rzeki 

Odcinek objęty 
opracowaniem 

Obwałowanie w analizowanym fragmencie 

1 
Dolna 
Wisła 

od km 684 do 
ujścia do Zatoki 

Gdańskiej 

Wisła na analizowanym odcinku jest w większości rzeką obwałowaną (lewy brzeg w 
58%, prawy brzeg w 66%). Fragmenty nieobwałowane są chronione przez wysokie 

skarpy terenu, bądź stanowią regularne miejsce polderowe dla wylewu wód w czasie 
wezbrania. 

Wały znajduję się: 
Lewy brzeg: 684-690, 708-718, 735-745, 765-771, 776-781, 790-813, 820-852, 862-

869, 879-896, 909-939 (łącznie 149km) 
Prawy brzeg:711-713, 735-738, 741-764, 787-830, 839-841, 845-939 (łącznie 170 km) 

2 Brda 0+000 do 21+500 
Na prawym brzegu w km od 1+000 do ok 2+000 przy ujściu do Wisły znajduje się wał 

cofkowy 

3 Wda 0+000 do 9+500 
Na prawym brzegu w km od 1+000 do ok 6+000 przy ujściu do Wisły znajduje się wał 

cofkowy 

4 Drwęca 

1+000 do 2+500, 
47+000 do 

52+000, 98+000 
do 104+000, 
151+000 do 

160+000 

brak 

5 Radunia 
7+000 do 11+000, 
28+500 do 30+000 

Na prawym brzegu od km 7+000 do 9+500 wał na prawym brzegu 
Na ok. 30 km Raduni jaz i odgałęzienie Kanału Raduni, który jest prawobrzeżnie 

obwałowany, jednak sama Radunia brak 

6 Piaśnica 0+000 do 5+500 
Odcinek ujściowy prawy brzeg od km 3+750do 0+000 i lewy brzeg na cały odcinku od 

0+000 do 5+500 

7 Reda 10+000 do 27+000 Przy ujściu Bolszewki obwałowana prawo i lewostronnie od 27+500 do 26+500 

8 Bolszewka 1+000 do 7+000 
Obwałowane prawostronnie kanały obiegowe na Bolszewce w km 3+000-4+000 oraz 

1+400 -1+600 

9 Bauda 26+000 do 40+000 brak 

10 Pasłęka 10+500 do 17+200 brak 

11 Wierzyca 29+500 do 38+000 brak 

12 Słupia 

2+000 do 16+000, 
25+000 do 

32+500, 34+000 
do 54+000, 

68+250 do 83+650 

brak 

13 Łeba 68+250 do 76+130 brak 

14 Skotawa 0+000 do 3+500 brak 

Wały w przypadku analizowanych rzek spełniają swoją funkcję ograniczając strefy zagrożenia 
powodziowego. Są jedynie cztery przypadki kiedy, wały nie chronią obszaru zawala. Na Piaśnicy wały są 
niewystarczające w przypadku zagrożenia wodami z Morza Bałtyckiego. W przypadku Raduni 
zagrożenie w strefie zawala wynika z możliwości przelania się wód na obszar zawala z wcześniejszego 
odcinka nieobwałowanego. Natomiast na Wiśle w odcinku ujściowym obszar zawala znajduje się w 
strefie zagrożenia wodami z Morza Bałtyckiego, a w km 748-765 zagrożenie w strefie zawala wynika z 
zagrożenia wywołanego przez Dolny Kanał i Górny Kanał, a nie bezpośrednio przez wody Wisły.  

W drugim etapie prac nad Programem do wszystkich gmin, w których znajdują się odcinki rzek 
objętych opracowaniem, wysłano ankiety zawierające pytania na temat szkód powodziowych, 
odnotowanych w przeciągu ostatnich 20 lat, ich lokalizacji oraz przyczyn. Spośród 68 gmin odpowiedzi 
udzieliło 51. 34 gminy zgłosiły wystąpienie szkód powodziowych, natomiast 17 ich nie zaobserwowało 
w przeciągu ostatnich 20 lat. W 9 przypadkach, jako przyczynę podano zatory drzewne oraz nadmierny 
porost roślin w najbliższym sąsiedztwie koryta rzeki. Reszta była wynikiem wystąpienia długotrwałych, 
bądź intensywnych deszczy, nagłych roztopów, zatorów lodowych, braku zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych bądź ich niewystarczających parametrów technicznych. Jedna gmina, która 
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zgłosiła szkody powodziowe, wskazała za przyczynę duże opady deszczu, jednak w uwagach zgłosiła 
występowanie licznych powalonych drzew w korycie. Dwie gminy, pomimo tego, że nie zgłosiły 
występowania szkód powodziowych na swoim terenie, zwróciły uwagę na problem z zatorami 
drzewnymi w korytach cieków. 

4.2.3 Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne 

Wyniki modelowania hydraulicznego zestawione w załączniku 2 do Programu pokazały, że usunięcie 
roślin wpływa na obniżenie zwierciadła wody przy przepływie Q1%, jednak w niewielkim stopniu. 
Maksymalne wartości obniżenia zwierciadła wody, w wyniku wycinki drzew i krzewów, dla 
poszczególnych rzek zestawiono w tabeli poniżej. Zmiany te zawierają się w przedziale od 0.02 m do 
0.31 m. Należy zatem spodziewać się niewielkiego oddziaływania pozytywnego, związanego z realizacją 
Programu, polegającego raczej na łagodzeniu skutków powodzi niż ich rzeczywistym wykluczeniu. 
Dużo większe znaczenie mogą mieć działania związane z usuwaniem wywrotów i złomów z koryta rzek, 
w miejscach wskazanych przez gminy. Zapobiegnie to powstawaniu incydentalnych powodzi 
zatorowych, w wyniku których ucierpieliby ludzie, zabytki oraz szeroko pojęte dobra materialne. 

Tab. 24 Maksymalne obniżenie zwierciadła wody w wyniku wycinki drzew i krzewów na podstawie wyników modeli 
hydraulicznych 

Rzeka Maksymalne obniżenie w wyniku wycinki drzew i krzewów [m] 

Bauda 0.19 

Bolszewka 0.19 

Brda 0.04 

Drwęca (km 1+000 – 2+500) 0.03 

Drwęca (km 48+000 – 52+000) 0.09 

Drwęca (km 98+000 – 104+000) 0.04 

Drwęca (km 152+000 – 168+000) 0.08 

Łeba 0.02 

Pasłęka 0.03 

Piaśnica Brak modelu 

Radunia (km 7+000 – 11+000) Brak modelu 

Radunia (km 28+500 – 30+000) 0.30 

Reda 0.12 

Skotawa 0.03 

Słupia (km 2+000 – 16+000) 0.11 

Słupia (km 25+000 – 32+500) 0.17 

Słupia (km 34+000 – 54+000) 0.11 

Słupia (km 68+250 – 83+650) Brak modelu 

Wda 0.13 

Wierzyca 0.07 

Wisła 0.31 

Jedyne możliwe negatywne oddziaływanie na ludzi, dobra materialne oraz zabytki, przewiduje się na 
etapie realizacji Programu. W ramach Programu prowadzona będzie wycinka, która związana jest z 
robotami w dolinie rzeki oraz transportem usuniętych roślin, co może wiązać się z generowaniem 
hałasu i zwiększonym ruchem. Jednak oddziaływanie to będzie chwilowe i niewielkie. 
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4.3 Abiotyczne elementy środowiska (powierzchnia ziemi, krajobraz, powietrze, 
zasoby naturalne)  

4.3.1 Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia Programu na abiotyczne 
elementy środowiska 

Wpływ realizacji założeń Programu na wymienione w niniejszym rozdziale komponenty środowiska 
będzie wielokrotnie mniejszy niż na te wymienione w rozdziałach 4.1 i 0. Z tego powodu zgrupowano 
je w jednym osobnym podrozdziale. Jak już wcześniej wskazywano obszar możliwego oddziaływania 
planowanej wycinki ograniczy się do najbliższego sąsiedztwa wybranych odcinków rzek wskazanych 
jako zatorogenne. Sumaryczna powierzchnia objęta działaniami finalnej wersji programu to 103,56 
km2, z czego faktycznej wycince (całkowitej bądź selektywnej) podlegać będzie jedynie niespełna 5,5 
%. W skali Regionu Wodnego Dolnej Wisły, którego powierzchnia wynosi ok. 33,5 tys. km2, stanowi to 
zaledwie niespełna 0,017% powierzchni. Jak już też wspomniano sumaryczny obszar planowanych 
działań w zdefiniowanych poligonach, po uwzględnieniu kryteriów środowiskowych obejmie jedynie 
ok. 30 ha wycinki całkowitej i ok. 510 ha wycinki częściowej (selektywnej). Zgodnie z informacjami 
Programu, rekomendowane do wycinki drzewa i krzewy stanowią najczęściej pojedyncze obiekty lub 
niewielkie ich grupy stwarzające zagrożenie zatorowe, przeważnie suche, a jedynie w bardzo niewielu 
przypadkach mają zasięg obszarowy, który najczęściej ograniczony jest jednak do wycinki selektywnej. 
Trudno zatem spodziewać się istotnych oddziaływań w skali całych zlewni objętych działaniami rzek w 
kontekście pogorszenia zdolności oczyszczania powietrza atmosferycznego, ograniczania spływu 
nutrietów do wód, zmniejszenia ewapotranspiracji, wielkoobszarowej degradacji powierzchni ziemi i 
krajobrazu lub istotnego uszczuplenia zasobów naturalnych czy dostępu do nich. Mianem zasobów 
naturalnych określa się wszystkie użyteczne elementy środowiska, które człowiek może pozyskiwać i 
wykorzystywać. Zatem najistotniejszym zasobem naturalnym, na który wpływ mogą mieć ustalenia 
analizowanego dokumentu są zasoby przyrodnicze w rejonie koryt objętych Programem rzek. 
Oddziaływanie na nie szczegółowo omówiono w rozdziale 4.1. W przypadku pozostałych zasobów 
środowiska, w tym zasobów kopalnych możliwość oddziaływania Programu może mieć jedynie 
charakter marginalny i całkowicie pomijalny w skali zlewni. 

4.3.2 Ocena aktualnego stanu 

Administracyjnie region wodny Dolnej Wisły obejmuje prawie całe województwo pomorskie (ok. 88% 
powierzchni województwa), a także ok. 61% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego oraz 
ok. 33% województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto w obszar regionu wchodzą niewielkie 
fragmenty województw: wielkopolskiego i mazowieckiego. Według Kondrackiego w obrębie Regionu 
Wodnego Dolnej Wisły wyróżnić można 13 makroregionów i 39 mezoregionów geograficznych, 
znajdujących się w obrębie dwóch prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego i Niżu Wschodniobałtycko-
Białoruskiego. Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Środowiska (Corine Land Cover) dominującą 
formą zagospodarowania terenu są tereny rolnicze, stanowiące ponad 60 % powierzchni regionu. 
Znaczny udział mają również lasy, pokrywające ponad 30% powierzchni. Według Mapy krajobrazowej 
Polski dominuje tu krajobraz pól uprawnych. W centralnej części przeważa krajobraz lasów iglastych 
(Bory Tucholskie). W mniejszym stopniu występuje także krajobraz łąk i pastwisk oraz lasów liściastych. 
Krajobraz zabudowy miejskiej koncentruje się wokół największych miast w regionie, takich jak: Gdańsk, 
Gdynia, Sopot, Bydgoszcz czy Toruń. 

Stan abiotycznych komponentów środowiska monitorowany jest przez Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Środowiska poszczególnych województw. Publikowane są one w corocznych raportach o 
stanie środowiska. Ich analiza w poszczególnych województwach wskazuje na szereg problemów w 
zakresie dotrzymania standardów jakości środowiska określonych odpowiednimi przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego. 
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W zakresie jakości powietrza stwierdzane przekroczenia we wszystkich województwach regionu wiążą 
się z tzw. niską emisją związaną z małymi kotłowniami oraz paleniskami indywidualnymi, które używają 
niewłaściwych materiałów opałowych. Ponadto całoroczna emisja pyłów wiąże się z sektorem 
transportu kołowego i przemysłem. Pył związany z transportem pochodzi z produktów ścierania 
nawierzchni dróg, opon oraz systemów hamulcowych w pojazdach samochodowych. 

Publikowane od wielu lat dane o stanie wód powierzchniowych i podziemnych wskazują na powolną 
acz stałą poprawę fizykochemicznych elementów ich jakości. Ma na to wpływ wiele czynników, w 
szczególności działania legislacyjne i zaangażowanie dużych środków w remont i budowę infrastruktury 
wodno – kanalizacyjnej. Problemem wciąż jest jednak stopień przekształcenia cieków, problemy z ich 
ciągłością oraz biologicznymi wskaźnikami jakości. Analizowany obszar oddziaływania Programu 
obejmuje niespełna 22 tzw. jednolitych części wód powierzchniowych. Szczegółowe analizy i oceny ich 
stanu przeprowadzono w rozdziale 4.4.2. 

Region wodny Dolnej Wisły posiada 1133 zinwentaryzowane złoża kopalin. Największy udział mają 
złoża kruszyw naturalnych, stanowiące prawie 86% wszystkich złóż na analizowanym terenie. 

 
Ryc. 11 Lokalizacja zasobów naturalnych na tle zagospodarowania terenu w rejonie objętym działaniami programu 

4.3.3 Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne  

Oddziaływania pozytywne 

Najistotniejszym pozytywnym oddziaływaniem pośrednim skutków realizacji zamierzeń Programu w 
kontekście abiotycznych elementów środowiska będzie wspomniane już wcześniej ograniczenie ryzyka 
oraz zasięgów wylewów wód przy wezbraniach rzek, co przełoży się na zmniejszenie powierzchni ziemi 
degradowanej przez wezbrane wody w przypadku powodzi.  
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Kwestia percepcji krajobrazu jest oczywiście sprawą bardzo subiektywną, jednak usunięcie/wycinka 
suchych, połamanych i zniszczonych drzew, stanowiących często nieestetyczne dominanty krajobrazu 
w rejonie koryta rzeki może być rozpatrywane jako oddziaływanie pozytywne zwiększające harmonię 
przestrzenną analizowanego obszaru. Jest to aspekt dość istotny w przypadku terenów 
zurbanizowanych oraz z nimi sąsiadujących. Jednak sumaryczna powierzchnia objęta działaniami 
Programu nie przekroczy 0,014% ogólnej powierzchni objętej ochroną w postaci Parków 
Krajobrazowych dlatego oddziaływanie na ten element należy uznać za nieistotne.  

Oddziaływania negatywne 

Do oddziaływań negatywnych należeć mogą bezpośrednie skutki realizacji prac przewidzianych w 
Programie w postaci emitowanego do środowiska hałasu, zanieczyszczeń powietrza, degradacji 
powierzchni ziemi. Pierwsze będą miały jedynie nieciągły i chwilowy charakter, a ich zasięg ograniczony 
będzie jedynie do bezpośredniego sąsiedztwa miejsc prowadzonych prac. Rozpatrując przytoczoną w 
rozdziale 3.1 powierzchnię działań objętą Programem z wysokim prawdopodobieństwem można 
stwierdzić iż ich skala oddziaływań będzie pomijalnie mała.  

W kategorii potencjalnych oddziaływań negatywnych należy rozpatrywać możliwość przedostania się 
zanieczyszczeń do wód lub do ziemi na skutek awarii pracującego sprzętu bądź innych wypadków 
losowych. Zagrożenia te mogą być jednak skutecznie eliminowane przez stosowanie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku (przede 
wszystkim wykonawcy prac powinni dbać o dobry stan maszyn użytkowanych w rzece, w szczególności 
w zakresie zapobiegania wycieków oleju lub paliwa oraz stosować odpowiednie i bezpieczne dla 
środowiska wodnego biodegradowalne płyny hydrauliczne w przypadku użytkowania sprzętu w 
wodzie. Z tego powodu maszyn i sprzętu nie powinno się tankować ani konserwować w odległości 
zagrażającej zanieczyszczeniu wody). 

4.4 Cele ochrony wód jednolitych części wód 

4.4.1 Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia Programu na cele ochrony 
wód jednolitych części wód 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (uPW) (Dz. U. 2017, poz. 1566) 
celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód 
powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, a także poprawa 
jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. 
Wszystkie działania realizowane w ramach Programu dotyczą wycinki selektywnej bądź całkowitej 
roślinności, znajdującej się w dolinach rzek, w szczególności tych znajdujących się w najbliższym 
sąsiedztwie koryt cieków, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 1%. Nie przewiduje się zatem, aby prowadzone 
prace, związane z realizacją Programu, mogły w jakikolwiek sposób oddziaływać na jednolite części 
wód podziemnych. Nie stwierdzono również zagrożenia dla stanu chemicznego JCWP, ponieważ nie 
będą wprowadzane tu żadne substancje do wód lub do ziemi, mogące spowodować jego pogorszenie. 
Inwestycja może jednak wpłynąć na stan bądź potencjał ekologiczny JCWP z uwagi na fakt, iż w wyniku 
usunięcia roślin znajdujących się bezpośrednio przy korycie, zwłaszcza tych wysokich, zmniejszy się 
zacienienie w strefach nadbrzeżnych, co w konsekwencji spowoduje wzrost temperatury wody, a 
następnie spadek zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Oba te parametry, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187), stanowią kryteria służące ocenie stanu bądź potencjału 
ekologicznego. Pogorszenie się stosunków tlenowych może również wpłynąć na biologiczne stosunki w 
środowisku wodnym, z powodu utrudnionego dostępu do tlenu roślin i zwierząt, który niezbędny jest 
do ich rozwoju. 
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4.4.2 Ocena aktualnego stanu 

Według aktualnego Planu Gospodarowania Wodami (aPGW), stanowiącego załącznik do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) rośliny, które w Programie 
zarekomendowano do wycinki znajdują się na obszarze następujących zlewni Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych: 

1) Bauda od Dzikówki do ujścia (PLRW2000205589) 
2) Bauda od źródeł do Dzikówki (PLRW20001755849) 
3) Bolszewka od Strugi Zęblewskiej do ujścia (PLRW20001947849) 
4) Brda od wypływu ze zbiornika Smukała do ujścia (PLRW200020292999) 
5) Drwęca od Brodniczki do ujścia (PLRW20002028999) 
6) Drwęca od Jeziora Drwęckiego do Brodniczki (PLRW20002028779) 
7) Łeba od Dębnicy do Pogorzelicy (PLRW20001947639) 
8) Pasłęka od wypływu ze zbiornika Pierzchały do ujścia (PLRW20002056999) 
9) Piaśnica od dopływu z polderu Dębki do ujścia (PLRW20002247729) 
10) Piaśnica od wypływu z jeziora Żarnowieckiego do Białogórskiej Strugi (PLRW200023477289) 
11) Radunia od Strzelenki do Kanału Raduńskiego (PLRW200019486879) 
12) Motława od dopływu z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i 

Kłodawą od Styny do ujścia (PLRW2000048699) 
13) Reda od Bolszewki do dopływu z polderu Rekowo (PLRW20001947891) 
14) Skotawa od Granicznej do ujścia (PLRW20001947269) 
15) Słupia od Kamieńca do Otocznicy (PLRW20001947297) 
16) Słupia od wypływu ze zbiornika Krzynia do Kamieńca (PLRW20001947291) 
17) Słupia od dopływu z jeziora Głębokiego do wpływu do jeziora Zalewy (PLRW20001947255) 
18) Wda od dopływu z Drzycimia do ujścia (PLRW20001929499) 
19) Wierzyca od Wietcisy do ujścia (PLRW20001929899) 
20) Wisła od granicy Regionu Wodnego Dolnej Wisły do dopływu z Sierzchowa 

(PLRW20002127935) 
21) Wisła od dopływu z Sierzchowa do Wdy (PLRW2000212939) 
22) Wisła od Wdy do ujścia (PLRW20002129999) 

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych przeprowadza się w oparciu o wyniki 
państwowego monitoringu środowiska, na podstawie których dokonuje się oceny stanu ekologicznego, 
bądź potencjału ekologicznego (w przypadku gdy JCWP została wyznaczona jako silnie zmieniona, w 
związku z jej przeobrażeniem będącym wynikiem działalności człowieka) oraz stanu chemicznego. Stan 
wód jest dobry, jeśli stan/potencjał ekologiczny części wód jest co najmniej dobry, a stan chemiczny 
dobry. Jeśli przynajmniej jeden z tych warunków nie jest spełniony, wówczas stan wód określa się jako 
zły. Oceny tej dokonuje się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187). Poniżej przedstawiono graficzne i 
tabelaryczne zestawienia wymienionych wyżej JCWP, przedstawiające ich lokalizację i charakterystykę, 
przewidziane dla nich cele środowiskowe oraz działania podstawowe i uzupełniające. 
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Ryc. 12 Lokalizacja odcinków rzek objętych programem względem granic JCWPd 

 
Ryc. 13 Lokalizacja JCWP rzecznych objętych programem 
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Tab. 25 Tabela Charakterystyka JCWP i ich zlewni, na terenie których zarekomendowano wycinkę 

JCWP Kod JCWP 
Długość 

[km] 

Pow. 
zlewni 
[km

2
] 

Typ JCWP 
Sposób użytkowania 

zlewni JCWP 
Czy JCWP jest 
monitorowana 

Status JCWP Aktualny stan 

Bauda od Dzikówki do ujścia PLRW2000205589 31.97 50.36 rzeka nizinna żwirowa rolno-leśna monitorowana naturalna zły 

Bauda od źródeł do Dzikówki PLRW20001755849 82.74 201.82 potok nizinny piaszczysty rolna niemonitorowana naturalna dobry 

Bolszewka od Strugi 
Zęblewskiej do ujścia 

PLRW20001947849 26.12 74.42 
rzeka nizinna 

piaszczysto – gliniasta 
rolna monitorowana SZCW dobry 

Brda od wypływu ze zbiornika 
Smukała do ujścia 

PLRW200020292999 21.73 134.86 rzeka nizinna żwirowa 
leśno-

zantropogenizowana 
monitorowana SZCW zły 

Drwęca od Brodniczki do ujścia PLRW20002028999 95.37 253.03 rzeka nizinna żwirowa rolno-leśna monitorowana SZCW zły 

Drwęca od Jez. Drwęckiego 
do Brodniczki 

PLRW20002028779 92.84 327.1 rzeka nizinna żwirowa rolna monitorowana naturalna zły 

Łeba od Dębnicy do Pogorzelicy PLRW20001947639 65.93 199.94 
rzeka nizinna 

piaszczysto – gliniasta 
rolno-leśna monitorowana SZCW dobry 

Pasłęka od wypływu ze zbiornika 
Pierzchały do ujścia 

PLRW20002056999 25.3 38.44 rzeka nizinna żwirowa rolna monitorowana SZCW zły 

Piaśnica od dopł. z polderu 
Dębki do ujścia 

PLRW20002247729 0.45 0.11 
rzeka przyujściowa pod 
wpływem wód słonych 

naturalna monitorowana naturalna zły 

Piaśnica od wypływu 
z jez. Żarnowieckiego 
do Białogórskiej Strugi 

PLRW200023477289 18.39 62.66 
potok lub strumień na obszarze 

będącym pod wpływem 
procesów torfotwórczych 

naturalna monitorowana SZCW dobry 

Radunia od Strzelenki 
Do Kanału Raduńskiego 

PLRW200019486879 29.66 87.01 
rzeka nizinna 

piaszczysto – gliniasta 
rolna monitorowana SZCW dobry 

Motława od dopływu z Lubiszewa 
do ujścia wraz z Radunią od 

Kanału Raduńskiego do ujścia i 
Kłodawą od Styny do ujścia 

PLRW2000048699 111.82 241.51 
typ nieokreślony – kanały i 

zbiorniki zaporowe 
rolna monitorowana SZCW dobry 

Reda od Bolszewki do 
dopływu z polderu Rekowo 

PLRW20001947891 25.25 56.37 
rzeka nizinna 

piaszczysto – gliniasta 
leśna monitorowana SZCW zły 

Skotawa od Granicznej do ujścia PLRW20001947269 25.06 59.02 
rzeka nizinna 

piaszczysto – gliniasta 
leśna monitorowana naturalna dobry 

Słupia od Kamieńca do Otocznicy PLRW20001947297 38.84 113.08 
rzeka nizinna 

piaszczysto – gliniasta 
rolna monitorowana naturalna dobry 

Słupia od wypływu ze zbiornika 
Krzynia do Kamieńca 

PLRW20001947291 23.76 66.62 
rzeka nizinna 

piaszczysto – gliniasta 
rolno-leśna monitorowana SZCW dobry 

Słupia od dopływu z jeziora 
Głębokiego do wpływu 

do jeziora Zalewy 
PLRW20001947255 22.26 72.78 

rzeka nizinna 
piaszczysto – gliniasta 

leśna monitorowana SZCW dobry 

Wda od dopływu z PLRW20001929499 24.23 58.08 rzeka nizinna rolno-leśna monitorowana SZCW zły 
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JCWP Kod JCWP 
Długość 

[km] 

Pow. 
zlewni 
[km

2
] 

Typ JCWP 
Sposób użytkowania 

zlewni JCWP 
Czy JCWP jest 
monitorowana 

Status JCWP Aktualny stan 

Drzycimia do ujścia piaszczysto – gliniasta 

Wierzyca od Wietcisy do ujścia PLRW20001929899 96.89 220.89 
rzeka nizinna 

piaszczysto – gliniasta 
rolna monitorowana SZCW zły 

Wisła od granicy Regionu 
Wodnego Dolnej Wisły do 

dopływu z Sierzchowa 
PLRW20002127935 19.73 54.54 wielka rzeka nizinna rolna monitorowana SZCW dobry 

Wisła od dopływu z 
Sierzchowa do Wdy 

PLRW2000212939 112.14 422.06 wielka rzeka nizinna rolno-leśna monitorowana SZCW zły 

Wisła od Wdy do ujścia PLRW20002129999 128.17 251.12 wielka rzeka nizinna rolna monitorowana SZCW zły 

Tab. 26 Tabela Zestawienie celów środowiskowych dla JCWP, na terenie zlewni których zarekomendowano wycinkę 

JCWP Kod JCWP Cel środowiskowy 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnię
cia celów 

środ. 

Dopuszczone 
odstępstwo 

Uzasadnienie odstępstwa 
Termin 

osiągnięcia 
celu 

Bauda od 
Dzikówki 
do ujścia 

PLRW2000205
589 

dobry stan ekologiczny; 
możliwość migracji 
organizmów wodnych 
na odcinku cieku 
istotnego - Bauda od 
ujścia do Dzikówki 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

niezagrożo
na 

nie nie dotyczy 2015 

Bauda od źródeł 
do Dzikówki 

PLRW2000175
5849 

dobry stan ekologiczny 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

niezagrożo
na 

nie nie dotyczy 2015 

Bolszewka 
od Strugi 
Zęblewskiej 
do ujścia 

PLRW2000194
7849 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - 
Bolszewka od ujścia do 
Gościciny 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych 
działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu 
planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia 
ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. 
W programie działań zaplanowano działanie „wariantowa analiza sposobu 
udrożnienia budowli piętrzących na rzece Bolszewka wraz ze wskazaniem 
wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” 
obejmujące szczegółową analizę lokalnych uwarunkowań, mającą na celu 
dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie konkretnych 
działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. 

2027 
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JCWP Kod JCWP Cel środowiskowy 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnię
cia celów 

środ. 

Dopuszczone 
odstępstwo 

Uzasadnienie odstępstwa 
Termin 

osiągnięcia 
celu 

analiz. 

Brda od wypływu 
ze zbiornika 
Smukała 
do ujścia 

PLRW2000202
92999 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - Brda 
od ujścia do Zbiornika 
Smykała 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych 
działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu 
planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia 
ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. 
Dokładniejsze rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni 
realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych 
o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy 
presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych 
praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z 
ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 
renaturalizacji wód powierzchniowych. W programie działań zaplanowano 
również działanie „wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli 
piętrzących na rzece Brda wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz 
opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujące szczegółową analizę 
lokalnych uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań 
technicznych. Wdrożenie konkretnych działań naprawczych będzie możliwe 
dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz. Ponadto w programie działań 
zaplanowano działanie "budowa przepławki dla ryb przy Jazie Ulgowym i 
rozebranie istniejącej", którego skutkiem będzie przywrócenie możliwości 
migracji ichtiofauny na wskazanym odcinku cieku w JCWP 

2021 

Drwęca od 
Brodniczki 
do ujścia 

PLRW2000202
8999 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - 
Drwęca od ujścia do 
Brodniczki 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano działania 
podstawowe oraz uzupełniające, obejmujące porządkowanie gospodarki 
ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także 
okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, 
przewiduje się spełnienie wymogów dla wód do spożycia do roku 2021 

2021 

Drwęca od 
Jeziora 
Drwęckiego 
do Brodniczki 

PLRW2000202
8779 

dobry stan ekologiczny; 
możliwość migracji 
organizmów wodnych 
na odcinku cieku 
istotnego - Drwęca od 
Brodniczki do Jeziora 
Drwęckiego 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

niezagrożo
na 

nie nie dotyczy 2015 
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JCWP Kod JCWP Cel środowiskowy 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnię
cia celów 

środ. 

Dopuszczone 
odstępstwo 

Uzasadnienie odstępstwa 
Termin 

osiągnięcia 
celu 

Łeba od Dębnicy 
do Pogorzelicy 

PLRW2000194
7639 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - Łeba 
od Pogorzelicy do 
Węgorza 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych 
działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu 
planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia 
ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. 
W programie działań zaplanowano działanie „wariantowa analiza sposobu 
udrożnienia budowli piętrzących na rzece Łeba wraz ze wskazaniem 
wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” 
obejmujące szczegółową analizę lokalnych uwarunkowań, mającą na celu 
dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie konkretnych 
działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. 
analiz 

2027 

Pasłęka od 
wypływu ze 
zbiornika 
Pierzchały 
do ujścia 

PLRW2000205
6999 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - 
Pasłęka od ujścia do 
Starej Pasłęki 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych 
działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu 
planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia 
ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. 
Dokładniejsze rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni 
realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych 
o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy 
presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych 
praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z 
ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 
renaturalizacji wód powierzchniowych. Ponadto w programie działań 
zaplanowano działanie obejmujące budowę przepławki dla ryb na rzece 
Pasłęce w ramach przebudowy/ odbudowy jazu w km 29+537, którego 
skutkiem będzie przywrócenie możliwości migracji ichtiofauny na 
wskazanym odcinku cieku w JCWP 

2021 

Piaśnica od dopł. 
z polderu Dębki 
do ujścia 

PLRW2000224
7729 

dobry stan ekologiczny 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

niezagrożo
na 

nie nie dotyczy 2015 

Piaśnica od 
wypływu z jez. 
Żarnowieckiego 
do Białogórskiej 

PLRW2000234
77289 

dobry potencjał 
ekologiczny 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

niezagrożo
na 

nie nie dotyczy 2015 
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JCWP Kod JCWP Cel środowiskowy 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnię
cia celów 

środ. 

Dopuszczone 
odstępstwo 

Uzasadnienie odstępstwa 
Termin 

osiągnięcia 
celu 

Strugi 

Radunia od 
Strzelenki do 
Kanału 
Raduńskiego 

PLRW2000194
86879 

dobry stan ekologiczny 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

niezagrożo
na 

nie nie dotyczy 2015 

Motława od 
dopływu z 
Lubiszewa do 
ujścia wraz z 
Radunią od 
Kanału 
Raduńskiego do 
ujścia i Kłodawą 
od Styny do 
ujścia 

PLRW2000048
699 

dobry potencjał 
ekologiczny 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona nie nie dotyczy 2015 

Reda od 
Bolszewki do 
dopł. z polderu 
Rekowo 

PLRW2000194
7891 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - Reda 
od Dopływu z polderu 
Rekowo do Bolszewki 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych 
działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu 
planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia 
ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. 
Dokładniejsze rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni 
realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych 
o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy 
presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych 
praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z 
ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 
renaturalizacji wód powierzchniowych. W programie działań zaplanowano 
również działanie „wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli 
piętrzących na rzece Reda wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz 
opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujące szczegółową analizę 
lokalnych uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań 
technicznych. Wdrożenie konkretnych działań naprawczych będzie możliwe 
dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz. Ponadto w programie działań 
zaplanowano działanie "budowa przepławki przy jazie na rzece Redzie w 
Ciechocinie wraz z budową ośrodka szkoleniowo-zarybieniowgo, celem 
udrożnienia rzeki Redy i umożliwienia migracji troci i łososia", którego 

2021 
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JCWP Kod JCWP Cel środowiskowy 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnię
cia celów 

środ. 

Dopuszczone 
odstępstwo 

Uzasadnienie odstępstwa 
Termin 

osiągnięcia 
celu 

skutkiem będzie przywrócenie możliwości migracji ichtiofauny na 
wskazanym odcinku cieku w JCWP 

Skotawa od 
Granicznej do 
ujścia 

PLRW2000194
7269 

dobry stan ekologiczny; 
możliwość migracji 
organizmów wodnych 
na odcinku cieku 
istotnego - Skotawa od 
ujścia do Granicznej 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych 
działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu 
planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia 
ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. 
W programie działań zaplanowano działanie „wariantowa analiza sposobu 
udrożnienia budowli piętrzących na rzece Skotawa wraz ze wskazaniem 
wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” 
obejmujące szczegółową analizę lokalnych uwarunkowań, mającą na celu 
dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie konkretnych 
działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. 
analiz 

2027 

Słupia od 
Kamieńca do 
Otocznicy 

PLRW2000194
7297 

dobry stan ekologiczny; 
możliwość migracji 
organizmów wodnych 
na odcinku cieku 
istotnego - Słupia od 
Otocznicy do Kamieńca 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych 
działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu 
planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia 
ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. 
W programie działań zaplanowano działanie „wariantowa analiza sposobu 
udrożnienia budowli piętrzących na rzece Słupia wraz ze wskazaniem 
wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” 
obejmujące szczegółową analizę lokalnych uwarunkowań, mającą na celu 
dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie konkretnych 
działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. 
analiz 

2027 

Słupia od 
wypływu ze zb. 
Krzynia do 
Kamieńca 

PLRW2000194
7291 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - Słupia 
od Kamieńca do 
wypływu ze Zbiornika 
Krzynia 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych 
działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu 
planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia 
ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. 
W programie działań zaplanowano działanie „wariantowa analiza sposobu 
udrożnienia budowli piętrzących na rzece Słupia wraz ze wskazaniem 
wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” 
obejmujące szczegółową analizę lokalnych uwarunkowań, mającą na celu 
dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie konkretnych 

2027 
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JCWP Kod JCWP Cel środowiskowy 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnię
cia celów 

środ. 

Dopuszczone 
odstępstwo 

Uzasadnienie odstępstwa 
Termin 

osiągnięcia 
celu 

działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. 
analiz 

Słupia od dopł. z 
jez. Głębokiego 
do wpływu do 
jez. Zalewy 

PLRW2000194
7255 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - Słupia 
od jeziora Zalewy do 
Kamienicy 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

niezagrożo
na 

nie nie dotyczy 2015 

Wda od dopł. z 
Drzycimia do 
ujścia 

PLRW2000192
9499 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - Wda 
od ujścia do Dopływu z 
Drzycimia 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. 
W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące 
uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby 
zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego 
stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także 
okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry 
stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. 
Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych 
działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji hydromorfologicznej i możliwości jej redukcji. W 
bieżącym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie 
przywrócenia ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu 
ekologicznego JCWP. W programie działań zaplanowano działanie 
„wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na rzece 
Wdzie wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem 
dokumentacji projektowej” obejmujące szczegółową analizę lokalnych 
uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań technicznych. 
Wdrożenie konkretnych działań naprawczych będzie możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu ww. analiz. 

2021 

Wierzyca od 
Wietcisy do 
ujścia 

PLRW2000192
9899 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - 
Wierzyca od ujścia do 
Wietcisy 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. 
W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące 
uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby 
zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego 
stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także 
okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry 
stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. 
Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych 

2021 
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JCWP Kod JCWP Cel środowiskowy 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnię
cia celów 

środ. 

Dopuszczone 
odstępstwo 

Uzasadnienie odstępstwa 
Termin 

osiągnięcia 
celu 

działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji hydromorfologicznej i możliwości jej redukcji. W 
bieżącym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie 
przywrócenia ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu 
ekologicznego JCWP. W programie działań zaplanowano działanie 
„wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na rzece 
Wdzie wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem 
dokumentacji projektowej” obejmujące szczegółową analizę lokalnych 
uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań technicznych. 
Wdrożenie konkretnych działań naprawczych będzie możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu ww. analiz. 

Wisła od granicy 
Regionu 
Wodnego Dolnej 
Wisły do dopł. z 
Sierzchowa 

PLRW2000212
7935 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - Wisła 
od Dopływu z 
Sierzchowa do granicy 
Regionu Wodnego 
Dolnej Wisły 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

niezagrożo
na 

ustalenie 
celów mniej 
rygorystyczny
ch 

W zlewni JCWP występuje presja przemysłowa związana ze zrzutem 
chlorków i siarczanów . Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCWP 
oraz brak możliwości technicznych ograniczenia tych oddziaływań na wody, 
bez ponoszenie dysproporcjonalnych kosztów, generuje konieczność 
ustalenia mniej rygorystycznych celów w zakresie wskaźników 
charakteryzujących zasolenie (chlorki, siarczany). Wdrożenie skutecznych i 
efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania 
presji i możliwości jej redukcji 

2021 

Wisła od dopł. z 
Sierzchowa do 
Wdy 

PLRW2000212
939 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - Wisła 
od Wdy do Dopływu z 
Sierzchowa 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu, 
ustalenie 
celów mniej 
rygorystyczny
ch 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji 
mogącej być przyczyną 
występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania 
działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy 
danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej 
analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie 
dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych 
wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego 
programu renaturalizacji wód powierzchniowych. W zlewni JCWP 
występuje presja przemysłowa związana ze zrzutem chlorków . Wpływ 
działalności antropogenicznej na stan JCWP oraz brak możliwości 
technicznych ograniczenia tych oddziaływań na wody, bez ponoszenie 
dysproporcjonalnych kosztów, generuje konieczność ustalenia mniej 
rygorystycznych celów w zakresie wskaźnika charakteryzującego zasolenie 

2021 
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JCWP Kod JCWP Cel środowiskowy 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnię
cia celów 

środ. 

Dopuszczone 
odstępstwo 

Uzasadnienie odstępstwa 
Termin 

osiągnięcia 
celu 

(chlorki). Wdrożenie skutecznych i efektywnych działań naprawczych 
wymaga szczegółowego rozpoznania presji i możliwości jej redukcji. 

Wisła od Wdy do 
ujścia 

PLRW2000212
9999 

dobry potencjał 
ekologiczny; możliwość 
migracji organizmów 
wodnych na odcinku 
cieku istotnego - Wisła 
od ujścia do Wdy 

dobry 
stan 
chemiczn
y 

zagrożona 

przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji 
mogącej być przyczyną 
występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania 
działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy 
danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej 
analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie 
dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych 
wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego 
programu renaturalizacji wód powierzchniowych 

2021 

Tab. 27 Zestawienie działań podstawowych i uzupełniających przewidzianych dla JCWP, na terenie zlewni których zarekomendowano wycinkę 

JCWP Kod JCWP Działania podstawowe Działania uzupełniające 

Bauda od Dzikówki do ujścia PLRW2000205589 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

brak  regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Bauda od źródeł do Dzikówki PLRW20001755849 

modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Młynary 

brak 
budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Bolszewka od Strugi Zęblewskiej 
do ujścia 

PLRW20001947849 
budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gdynia i Luzino 

przywrócenie drożności cieków istotnych 
dla zachowania ciągłości morfologicznej 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 
weryfikacja warunków korzystania z wód 

zlewni 

Brda od wypływu ze zb. Smukała 
do ujścia 

PLRW200020292999 

opracowanie oceny jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia 

przywrócenie drożności cieków istotnych 
dla zachowania ciągłości morfologicznej 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 
weryfikacja warunków korzystania z wód 

zlewni 

 regularny wywóz nieczystości płynnych budowa przepławki w ramach inwestycji 
"Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz 

z przebudową obiektów Bydgoskiego 
Węzła Wodnego" 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 
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JCWP Kod JCWP Działania podstawowe Działania uzupełniające 

Drwęca od Brodniczki do ujścia PLRW20002028999 

modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Brodnica i Golub-Dobrzyń 

brak 

modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Brodnica 

opracowanie oceny jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Drwęca od Jez. Drwęckiego do 
Brodniczki 

PLRW20002028779 

modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Brodnica i Nowe Miasto Lubawskie 

brak 

modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kurzętnik 

budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sambrowo, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, 
Kurzętnik 

budowa nowej oczyszczalni ścieków w Kazanicach 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Łeba od Dębnicy do Pogorzelicy PLRW20001947639 

budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lębork 

przywrócenie drożności cieków istotnych 
dla zachowania ciągłości morfologicznej 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Pasłęka od wypływu ze zb. 
Pierzchały do ujścia 

PLRW20002056999 

budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Braniewo   

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 
budowa przepławki w ramach działania: 

udrożnienie biologiczne rzeki Pasłęka 

 regularny wywóz nieczystości płynnych przywrócenie drożności cieków istotnych 
dla zachowania ciągłości morfologicznej budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Piaśnica od dopł. z polderu 
Dębki do ujścia 

PLRW20002247729 brak brak 

Piaśnica od wypływu z jez. 
Żarnowieckiego do Białogórskiej 

Strugi 
PLRW200023477289 

budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Żarnowiec 

brak 

modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Żarnowiec 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Radunia od Strzelenki do Kanału 
Raduńskiego 

PLRW200019486879 

budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gdańsk 

brak 

opracowanie oceny jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Motława od dopł. z Lubiszewa PLRW2000048699 budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sobowidz, Cedry Wielkie, Gdańsk brak 
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JCWP Kod JCWP Działania podstawowe Działania uzupełniające 

do ujścia wraz z Radunią od 
Kanału Raduńskiego do ujścia i 

Kłodawą od Styny do ujścia 

budowa nowej oczyszczalni ścieków Suchy Dąb 

modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gdańsk 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

objęcie obszaru szczególnie narażonego na zanieczyszcenia związkami azotu ze źródeł 
rolniczych ustanowionego Rozporządzeniem nr 4/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku programem działań mających na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych 

Reda od Bolszewki do dopł. z 
polderu Rekowo 

PLRW20001947891 

budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gdynia 
przywrócenie drożności cieków istotnych 
dla zachowania ciągłości morfologicznej 

modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gdynia 
weryfikacja warunków korzystania z wód 

zlewni 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących budowa przepławki wraz z wykonaniem 
infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, 

pow. wejherowski, woj.. Pomorskie 
 regularny wywóz nieczystości płynnych 

Skotawa od Granicznej do ujścia PLRW20001947269 
budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Dębnica Kaszubska przywrócenie drożności cieków istotnych 

dla zachowania ciągłości morfologicznej regularny wywóz nieczystości płynnych 

Słupia od Kamieńca do 
Otocznicy 

PLRW20001947297 

modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk 

przywrócenie drożności cieków istotnych 
dla zachowania ciągłości morfologicznej 

modernizacja oczyszczalni ścieków Słupsk 

rozbudowa oczyszczalni ścieków Ustka 

budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ustka, Słupsk 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Słupia od wypływu ze zb. Krzynia 
do Kamieńca 

PLRW20001947291 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 
przywrócenie drożności cieków istotnych 
dla zachowania ciągłości morfologicznej 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Słupia od dopł. z jez. Głębokiego 
do wpływu do jez. Zalewy 

PLRW20001947255  regularny wywóz nieczystości płynnych brak 

Wda od dopł. z Drzycimia do 
ujścia 

PLRW20001929499 

budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Świecie-Bukowiec 

przywrócenie drożności cieków istotnych 
dla zachowania ciągłości morfologicznej 

kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i 
przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych z 

częstotliwością co najmniej raz na 3 lata 

objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie oceny jakości wody 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Wierzyca od Wietcisy do ujścia PLRW20001929899 
modernizacja oczyszczalni ścieków Pelplin przywrócenie drożności cieków istotnych 

dla zachowania ciągłości morfologicznej kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i 
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JCWP Kod JCWP Działania podstawowe Działania uzupełniające 

przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych z 
częstotliwością co najmniej raz na 3 lata 

budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Starogard Gdańsk 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Wisła od granicy Regionu 
Wodnego Dolnej Wisły do dopł. 

z Sierzchowa 
PLRW20002127935 

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kucerzu 

brak budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

Wisła od dopł. z Sierzchowa do 
Wdy 

PLRW2000212939 

likwidacja oczyszczalni ścieków Toruń Czerniewice 

brak 

modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Toruń COŚ 

budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Bydgoszcz 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Wisła od Wdy do ujścia PLRW20002129999 

modernizacja oczyszczalni ścieków Tryl 

brak budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 
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Na obszarze objętym Program, pod względem użytkowania terenu zlewni JCWP, wyróżniono obszary 
rolne (10 JCWP), rolno-leśne (6 JCWP), leśno-zantropogenizowane (1 JCWP), naturalne (2 JCWP) oraz 
leśne (3 JCWP). Spośród 22 JCWP, na których przewidziana jest wycinka, 6 z nich sklasyfikowano jako 
naturalne, a 16 jako silnie zmienione. 3 naturalne JCWP mają aktualnie dobry stan, a 3 zły. Natomiast 
spośród SZCW, 8 posiada aktualnie dobry stan, a 8 zły. Dwie naturalne JCWP o stanie dobrym, 
wszystkie SZCW o stanie złym oraz 4 SZCW o stanie dobrym są zagrożone nieosiągnięciem celów 
środowiskowych. Przewidziano dla nich możliwość przedłużenia terminu osiągnięcia celów 
środowiskowych, ze względu na brak możliwości technicznych, a dla dwóch dodatkowo przewidziano 
ustalenie celów mniej rygorystycznych. Dla 17 JCWP, oprócz dobrego stanu bądź potencjału 
ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego, przewidziano dodatkowy cel środowiskowy – 
umożliwienie migracji organizmów wodnych na odcinkach cieków istotnych. Działania naprawcze 
przewidziane w aPGW przewidują przede wszystkim inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej. Dla 10 
JCWP przewidziano działania uzupełniające zakładające przywrócenie drożności cieków istotnych dla 
zachowania ciągłości morfologicznej. 

4.4.3 Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne  

Działania przewidziane w Programie dotyczą wycinki selektywnej bądź całkowitej roślinności, 
znajdującej się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi wynosi 1%. Analizowanym obszarem są doliny rzek, na które składają się koryto 
główne wraz z terasami zalewowymi. Wycinka roślin znajdujących się na terasach zalewowych nie 
wpłynie na zmianę warunków morfologicznych czy zacienienie koryta, dlatego w tym przypadku nie 
przewiduje się możliwości pogorszenia stanu JCWP. Wpływ mogą mieć natomiast prace prowadzone w 
najbliższym sąsiedztwie koryta cieku. 

Oddziaływanie negatywne 

W wyniku usunięcia drzew, znajdujących się bezpośrednio przy korycie, tworzących zacienienie w 
strefach nadbrzeżnych, może lokalnie dojść do zwiększonej ekspozycji zwierciadła wody na światło. 
Promienie słoneczne przenikające do wód mają znaczenie przede wszystkim dla warunków 
termicznych, powodując lokalny wzrost temperatury wody, co z kolei skutkować może spadkiem 
rozpuszczalności tlenu w wodzie i lokalnym pogorszeniem się warunków tlenowych na danym odcinku 
rzeki. Biorąc jednak pod uwagę niewielką skalę planowanej w rekomendowanym do wdrożenia 
wariancie wycinki można wykluczyć istotny negatywny wpływ wspomnianych czynników na stan JCWP 
Lokalne pogorszenie warunków tlenowych może wpływać na biologiczne stosunki w środowisku 
wodnym, w związku z tym, w takich przypadkach zamiast całkjowitej rekomnedowano 
przeprowadzenie częściowej wycinki roślin, polegającej na przycięciu dolnego poszycia, pozostawiając 
koronę drzew nietkniętą. Do potencjalnych negatywnych oddziaływań należą również działania 
związane z realizacją wycinki. Większość prac prowadzona będzie w najbliższym sąsiedztwie koryta i w 
przypadku niewłaściwego zabezpieczenia otoczenia, może dojść do zniszczenia skarp i pogorszenia 
warunków morfologicznych. Działania minimaluzjące to ryzyko opisano w Tab. 29 w rozdziale 5.3. 

Oddziaływania pozytywne 

Usunięcie wywrotów i złomów, w miejscach wskazanych przez gminy, spowoduje zniwelowanie 
incydentalnych powodzi zatorowych, co ochroni siedliska roślin i zwierząt przed zniszczeniem oraz 
zapobiegnie degradacji dolin rzecznych. Wezbranie, powodujące wystąpienie wód z koryta głównego, 
zawsze wiąże się z zalewem obszarów przyległych i zabraniem wszystkiego co się tam znajduje przez 
wodę. Takie zjawisko silnie wpływa na jakość wód oraz warunki morfologiczne przez wprowadzenie 
dużej ilości zawiesiny i nowych związków chemicznych, o nieznanym stężeniu oraz zniszczenie koryta 
przez wleczone obiekty. Wyeliminowanie tych niekontrolowanych zmian ułatwi utrzymanie bądź 
osiągniecie dobrego stanu JCWP. 
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4.5 Klimat i jego zmiany 

4.5.1 Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia Programu na klimat 

Jednym ze skutków obserwowanych zmian klimatu w obrębie sektora gospodarki wodnej, a więc 
ochrony przeciwpowodziowej jest zmiana występowania zdarzeń powodziowych w czasie i przestrzeni. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na prognozowany wzrost intensywności występowania opadowych 
zdarzeń ekstremalnych, których nierównomierny rozkład w ciągu roku może prowadzić do wzrostu 
zagrożenia powodziowego występującego z większą częstotliwością niż dotychczas. Wpływ na poziom 
adaptacji do nowych warunków klimatycznych będzie miał sposób zarządzania ryzykiem 
powodziowym, szczególnie na obszarach zagrożonych. Zgodnie z interdyscyplinarnym charakterem 
działań adaptacyjnych, obok rozwiązań hydrotechnicznych należy zwrócić uwagę na istotność procesu 
odtwarzania naturalnej retencji zlewni, często stojącego w opozycji do planowanego zakresu wycinki. 
Toteż, w niektórych przypadkach, długofalowe decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem 
tendencji zmian klimatu w celu lepszego przystosowania rozwiązań do wyzwań związanych ze 
zmieniającymi się uwarunkowaniami. 

4.5.2 Ocena aktualnych tendencji i przyszłych zmian klimatu 

Zgodnie z publikowanymi przez IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) raportami 
dotyczącymi zmian klimatu (2001, 2007, 2013), globalny wzrost temperatury powietrza przy 
powierzchni planety ulega stałej intensyfikacji. Obserwowana tendencja pociąga za sobą konsekwencje 
w postaci zmian w intensywności i częstotliwości występujących zjawisk klimatycznych. Zmiany te 
jednocześnie mają wpływ na procesy ekonomiczne, gospodarcze i społeczne. Pośród niepożądanych 
konsekwencji zmian klimatu można obserwować wzrost częstotliwości występowania oraz 
dywersyfikacji przestrzennej takich zjawisk jak m.in.: grad, burze, sztormy, huragany, nawalne deszcze, 
fale upałów. Europa Centralna, w tym również Polska, wymieniana jest pośród regionów, których 
ekonomia oraz środowisko przyrodnicze znajdą się pod wpływem skutków zmian klimatu. W Polsce 
głównymi przesłankami zmian klimatu są występujące coraz częściej zjawiska pogodowe o charakterze 
ekstremalnym. Obserwowane są: susze, grad, zmiany w rocznej charakterystyce opadowej, wiatry 
huraganowe oraz tornada. 

W opadach atmosferycznych obserwowane są zmiany charakterystyki oraz rozkładu przestrzennego 
zdarzeń. Wielkość opadu nadal jest silnie zależna od uwarunkowań topograficznych, jednakże w 
ostatnich latach odnotowywany jest wzrost w liczbie dni z występującym zjawiskiem opadów 
intensywnych. Trend wzrostowy jest zauważalny w maksimum opadu dla 5-dniowych ciągów, który 
przyrasta w tempie 15 mm w ciągu dekady dla rejonu wybrzeża. Z kolei dla rejonu w pasie od Gorzowa 
Wielkopolskiego przez Kujawy do północnego Podlasia trend ten jest spadkowy. 

Zgodnie z modelowaniem klimatycznym wykonanym na potrzeby projektu „KLIMADA” (2013) w 
zakresie scenariusza klimatycznego SERS A1B zostały wysunięte następujące wnioski dotyczące 
prawdopodobnych tendencji w zakresie zmian klimatu dla obszaru Polski:  

- w całym kraju będzie postępował wzrostowy trend temperatury powietrza, który szczególnie nasili 
się pod koniec stulecia, wzrost temperatury będzie różnił się w zależności od regionu i pory roku 

- wzrost temperatury będzie odzwierciedlał się m.in. w wydłużaniu się okresu wegetacyjnego (jego 
wcześniejszym początku), zmniejszeniu się ilości dni z temperaturą minimalną poniżej 0oC przy 
jednoczesnym większym udziale dni z temperaturą maksymalną powyżej 25oC 

- trendy dla opadów nie są tak jednoznaczne, jednakże wykazują wzrost ilości opadów w okresie 
zimowym oraz redukcję wielkości opadów dla lata pod koniec stulecia 
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- charakterystyka opadowa wskazuje na stopniowe wydłużanie się okresów bezopadowych oraz 
zwiększanie się częstotliwości opadów maksymalnych, a także skrócenie okresu zalegania pokrywy 
śnieżnej w ciągu roku 

4.5.3 Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne 

Realizacja Programu będzie miała wpływ na kształtowanie się działań adaptacyjnych dla skutków zmian 
klimatu w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. Skala działań objętych w ramach Programu 
nie jest jednocześnie przesłanką znaczącego bezpośredniego oddziaływania na kształtowanie się 
zdarzeń- konsekwencji zmian klimatu. Jak zauważono powyżej, działania są jedną ze składowych 
właściwego procesu adaptacyjnego. Ze względu na prognozowane zmiany w charakterystyce opadów, 
odpływu oraz długości zalegania pokrywy śnieżnej, możliwe gwałtowne wezbrania (pojawiające się 
także zimą) mogą prowadzić do niepożądanych konsekwencji, dlatego część praktyk usprawniających i 
optymalizujących drożność przepływu może stanowić zestaw rozwiązań pozytywnie oddziałujących na 
wzrost bezpieczeństwa na obszarach zagrożonych zalaniem. Należy jednak mieć na uwadze możliwe 
długofalowe negatywne konsekwencje, jakie mogą być skutkiem niewłaściwego zarządzania 
retencyjnością na obszarach objętych Programem. 

4.6 Ocena możliwości wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko 
projektu Programu 

Prace związane z realizacją założeń Programu wycinki prowadzone będą na terenie Państwa Polskiego, 
odcinkach rzek znacznie oddalonych od granic Państwowych i obejmą jedynie bezpośrednie 
sąsiedztwo koryt ww. rzek. Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz i ocen wskazują na brak 
możliwości ich istotnego negatywnego oddziaływania na środowisko na terenie kraju, dlatego nie 
stwierdza się również ryzyka wystąpienia oddziaływań na terenie Państw graniczących z Polską. 

4.7 Bilans i podsumowanie oddziaływań 

W Tab. 28 przedstawiono bilans oddziaływań Programu wynikający z przeprowadzonych we 
wcześniejszych rozdziałach ocen i analiz. 

umiarkowane (mało istotne) oddziaływanie negatywne

silne (istotne) oddziaływanie negatywne

umiarkowane (mało istotne) oddziaływanie pozytywne

silne (istotne) oddziaływanie pozytywne

słabe (nieistotne) oddziaływanie pozytywne

brak oddziaływania

słabe (nieistotne) oddziaływanie negatywne

 

Prognozowane oddziaływania mogą różnić się ze względu na ich źródło i sposób powstawania, czas 
trwania oraz częstotliwość. 

Charakter oddziaływań pod względem źródła i sposobu działania zdefiniowano jako: 

 bezpośrednie – oddziaływania wynikające z bezpośredniej interakcji między planowanym 
działaniem a środowiskiem; 

 pośrednie - oddziaływania na jeden z elementów środowiska poprzez oddziaływania na drugi; 

 wtórne/skumulowane - oddziaływania wynikające z oddziaływań bezpośrednich lub 
pośrednich, będące skutkiem późniejszych interakcji ze sobą; 

Czas trwania oddziaływania przedstawiono w następujący sposób: 
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 krótkoterminowe - krótki czas trwania związany z etapem wdrożenia ustaleń dokumentu; 

 średnioterminowe - oddziaływania związane z etapem obowiązywania ustaleń dokumentu; 

 długoterminowe - oddziaływania pozostające po ustaniu obowiązywania ustaleń dokumentu; 

Częstotliwość oddziaływań, czyli charakter wystąpień w czasie można określić jako: 

 stałe – oddziaływujące w sposób ciągły; 

 chwilowe – oddziaływujące z przerwami lub w ograniczonych okresach czasu. 

Tab. 28 Bilans zidentyfikowanych oddziaływań wprowadzenia ustaleń Programu na poszczególne komponenty środowiska 

Lp. RODZAJ ODDZIAŁYWANIA 
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Biotyczne elementy środowiska (różnorodność biologiczna, rośliny i zwierzęta, obszary chronione) 

1 

Usunięcie neofitów z siedliska lasu łęgowego 
pozwalające na rozwój gatunków 
charakterystycznych i cennych dla 
zidentyfikowanego siedliska łęgowego 

      + +   +  +  

2 Zniszczenie niektórych mikrosiedlisk entomofauny       +    +  +  

3 
Ograniczenie powierzchni żerowania niektórych 
gatunków ptaków oraz miejsc ich potencjalnych 
lęgów 

      +    +  +  

4 Punktowa wycinka dendroflory       +     + +  

5 Wycinka selektywna zakrzaczeń i zadrzewień       +    +  +  

6 
Prace związane z wycinką mogące powodować 
uszkodzenie otaczającej roślinności przez ciężki 
sprzęt 

      +   +    + 

7 Tymczasowe zajęcie terenu przez sprzęt i robotników       +    +   + 

8 
Trwałe przekształcenie siedlisk związane z wycinką 
drzew i ich późniejszym utrzymaniem 

      +     + +  

9 Możliwy lokalny wpływ na korytarze migracyjne           +    + 

Człowiek (w tym zdrowie, społeczności lokalne, interesy osób trzecich, dobra materialne i dziedzictwo kulturowe 

10 

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia i zasięgu wylewów 
wód wezbraniowych a przez to ograniczanie strat 
powodziowych i poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców podmiotów gospodarczych instytucji 
publicznych itp. 

      +    +  +  

11 

Zmniejszenie ryzyka tworzenia się zatorów na 
infrastrukturze np. mostowej, drogowej, i innej 
użytkowej, a więc prawdopodobieństwa jej 
zniszczenia lub uszkodzenia jako wspólnego dobra 
materialnego. 

      +    +  +  

12 

Zmniejszenie ryzyka zniszczenia zabytków 
zlokalizowanych w sąsiedztwie koryt odcinków rzek 
objętych programem w zasięgu obszaru 
szczególnego zagrożenia powodzią. 

      +    +  +  

13 

Oddziaływania w obszarach zurbanizowanych 
związane z realizacją prac czyli generowany hałas, 
emisję spalin do powietrza, konieczność transportu 
wyciętych drzew i krzewów itp. 

      +   +    + 
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Abiotyczne elementy środowiska (powierzchnia ziemi, krajobraz, powietrze, wody, zasoby naturalne) 

14 

Ograniczenie ryzyka oraz zasięgów wylewów wód 
przy wezbraniach, co przełoży się na zmniejszenie 
powierzchni narażonej na podtopienia i 
degradowanie przez płynącą poza korytem wodę. 

       +   +  +  

15 

Usunięcie/wycinka suchych, połamanych i 
zniszczonych drzew, stanowiących często 
nieestetyczne dominanty krajobrazu w rejonie koryta 
rzeki może być rozpatrywane jako oddziaływanie 
pozytywne zwiększające harmonię przestrzenną 
analizowanego obszaru 

      +     + +  

16 

Skutki realizacji prac przewidzianych w Programie w 
postaci emitowanego do środowiska hałasu, 
zanieczyszczeń powietrza, degradacji powierzchni 
ziemi. 

      +   +    + 

17 

Potencjalna możliwość przedostania się 
zanieczyszczeń do wód lub do ziemi na skutek awarii 
pracującego sprzętu bądź innych wypadków 
losowych 

      +    +   + 

Cele ochrony jednolitych części wód 

18 

Oddziaływania wynikające z rekomendacji dotyczące 
wycinek selektywnych oczyszczających fragmenty 
siedlisk z gatunków obcych i inwazyjnych, jak np. klon 
jesionolistny, dąb czerwony w przypadku łęgów. Ma 
to szansę poprawić ich stan zachowania i kondycję a 
więc pośrednio również stan JCW w kontekście 
zaostrzonych celów środowiskowych obszarów 
chronionych. 

       + +   + +  

19 

Zmniejszanie ryzyka powstawania zatorów, a więc i 
wylewów wód nimi spowodowanych, a przez to 
degradacji elementów morfologicznych koryt rzek, 
stanowiących jeden z elementów oceny stanu JCWP. 

      +    +   + 

Klimat 

20 Nie zidentyfikowano               

Oddziaływania transgraniczne 

21 Nie zidentyfikowano               

Podsumowanie zidentyfikowanych oddziaływań 

Przedstawiony w Tab. 28 bilans oddziaływań wskazuje, że realizacja działań zakładanych przez Program 
może mieć charakter zarówno pozytywny jak i negatywny, przy czym jedynie oddziaływania pozytywne 
w ujęciu wpływu na człowieka będą miały natężenie o charakterze istotnym. Natężenie pozostałych 
oddziaływań tak pozytywnych jak i negatywnych będzie znacznie mniejsze, najczęściej jedynie lokalne. 
Czas trwania zdecydowanej większości oddziaływań będzie średnio i długoterminowy o najczęściej 
stałym charakterze. Krótkoterminowe będą jedynie bezpośrednie i chwilowe oddziaływania 
negatywne związane z realizacją działań Programu. Dzięki zastosowaniu rekomendacji 
minimalizujących, zasięg działań przewidzianych w Programie, ograniczony został jedynie do 
najbliższego sąsiedztwa koryt najbardziej zatorogennych odcinków niektórych rzek regionu wodnego, 
obejmując zaledwie 0,017% jego powierzchni. Wyklucza to możliwość wystąpienia istotnych 
oddziaływań negatywnych w skali całego regionu. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się również 
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ryzyka istotnego negatywnego kumulowania zidentyfikowanych oddziaływań. Nie zidentyfikowano też 
możliwości wystąpienia transgranicznych skutków realizacji założeń programu. 

5 ANALIZA WARIANTOWA ORAZ REKOMENDACJE  

5.1 Analiza wariantu „zero” – zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
zamierzeń Programu 

Brak realizacji zawartych w Programie działań prowadzić będzie do dalszego rozwoju roślinności 
drzewiastej i krzewiastej na obszarach zalewowych. Zmiany te będą miały wpływ na wzrost zagrożenia 
powodziowego, szczególnie na odcinkach wskazanych w Programie do wycinki całkowitej. Z jednej 
strony ograniczenie robót konserwacyjnych spowoduje stworzenie i rozwój atrakcyjnych krajobrazowo 
i cennych przyrodniczo biocenoz, ale z drugiej biocenozy te będą opierały się na gatunkach najbardziej 
inwazyjnych. Dodatkowo ich późniejsza likwidacja będzie niosła w przyszłości jeszcze większe straty 
przyrodnicze.  

Brak działań związanych z kształtowaniem rozwoju roślinności w obszarach zalewowych może 
powodować bardzo wyraźny konflikt zarówno z utrzymaniem obecnego stanu koryta rzecznego (co 
jest istotne głównie na odcinkach żeglownych rzek), jak i celami ochrony przeciwpowodziowej. Według 
dotychczasowych praktyk na terenach zalewowych dolin nie chronionych wałami 
przeciwpowodziowymi dopuszcza się występowanie drzew i krzewów w ograniczonym zakresie tj. w 
miejscach, gdzie ich istnienie nie stanowi utrudnienia dla przepływu wód wielkich i nie stanowi innych 
zagrożeń. Na terenach zalewowych w międzywalu dopuszcza się w zasadzie występowanie jedynie 
traw oraz zadrzewień pasowych wzdłuż wałów przeciwpowodziowych (nie dopuszcza się zadrzewiania 
i zakrzewiania korpusów wałów przeciwpowodziowych) 3. Zasady te wynikają z faktu, że zadrzewienia i 
zakrzewienia mogą powodować kolizje z wymogami hydraulicznymi jako przeszkody w przepływie wód 
wielkich, ograniczenia w przepustowości oraz utrudnienia w przepływie lodu.  
 
Zaniechanie wycinki drzew i krzewów w wymiarze przewidzianym przez oceniany Program będzie 
oddziaływać negatywnie na istniejący system ochrony przeciwpowodziowej w dolinach rzek, poprzez: 

 Zajmowanie przez roślinność wysoką i niską coraz większych powierzchni w pasie 
nadrzecznym, a co za tym idzie zwiększanie szorstkości obszaru międzywala lub równiny 
zalewowej i powodowanie nieprzewidzianych wcześniej piętrzeń poziomu wody podczas 
wezbrań rzek. 

 Niekontrolowane zmiany korytowe inicjowane obecnością lub zamieraniem dużych drzew 
porastających brzegi rzek, w tym tworzenie zatok, zmiany geometrii koryta (zwiększanie 
krętości, dopasowywanie szerokości koryta do charakteru przepływu), tworzenie płycizn i 
wysp, zmiany układu korytowego, szczególnie na odcinkach predysponowanych do 
meandrowania lub anastomozowania, tworzenie zatorów z rumoszu drzewnego, przerzucanie 
nurtu poza aktualne koryto (awulsja), kształtowania przeszkód dla spływu lodu. 

 Nieprzewidziane, nowe zagrożenia dla istniejących obiektów ochrony przeciwpowodziowej i 
infrastruktury drogowej w sytuacjach, gdy skupiska roślinności prowadzić będą do kierowania 
nurtu wód wielkich w ich kierunku (między innymi dlatego w Programie rekomenduj się 
bezwzględne usunięcie roślin w pobliżu obiektów hydrotechnicznych). 

                                                           

3 Żelazo J., Popek Z., 2002, Podstawy renaturyzacji rzek. Wyd. SGGW, Warszawa. 
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 Zagrożenie dla stabilności wałów przeciwpowodziowych. Układy korzeniowe roślinności 
wysokiej porastającej wały przeciwpowodziowe tworzyć mogą kanały uprzywilejowanej 
migracji wód gruntowych, prowadząc do przesiąkania, sufozji i finalnie erozji korpusu tych 
budowli. 

 Tworzenie dogodnych warunków siedliskowych dla kolonii bobrów i dalej rozwojem populacji 
tych zwierząt oraz wszystkimi konsekwencjami związanymi z ich działalnością (pozostawianie 
przeszkód w korycie rzecznym, tworzenie zapór z rumoszu drzewnego, piętrzenie wody). 

Jednocześnie rozwój drzew i krzewów w opisywanej przestrzeni doprowadzi do: 

 wykształcenia nowych biocenoz i wzbogacenia bioróżnorodności, 

 odnawiania się obszarów podmokłych i w długoletniej perspektywie zwiększenie retencji 
wodnej (także w wyniku procesów korytowych i zmian w przepływie rzecznym), 

 korzystnych zmian mikroklimatycznych,  

 korzystnego miejscowo wpływu drzew i krzewów na zmniejszenie obszarów zawirowań, pola 
martwego, czy zmniejszenie koncentracji natężenia przepływu wód wielkich.  

Niektóre z prognozowanych procesów, przewidywanych w perspektywie długookresowej, są trudne 
do pogodzenia z aktualnym stanem zagospodarowania dolin rzecznych i stosowanymi metodami 
ochrony przeciwpowodziowej. Całkowite zaniechanie wycinki drzew i krzewów będzie sprzyjało 
tendencjom odnowienia naturalnych cech układu rzecznego (zmienionego w wyniku wielowiekowych 
zabiegów regulacyjnych), co w odniesieniu do odwrócenia tendencji zagospodarowania dolin 
rzecznych nazywane jest „dziczeniem rzek”. Jednocześnie należy zauważyć, że dla odcinków rzek, gdzie 
ingerencja człowieka w dnie doliny była znikoma Pogram zasadniczo nie przewiduje znaczących 
ingerencji. 

5.2 Analiza wariantów alternatywnych w stosunku do działań zaproponowanych w 
Programie 

Proces tworzenia Programu i podejmowania decyzji co do wycinki drzew i krzewów odbywał się 
kaskadowo i podejmowany był etapami. W I etapie zidentyfikowano i scharakteryzowano roślinność 
znajdującą się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, którą następnie poddano ocenie 
wielokryterialnej w etapie II. Celem tej analizy było zweryfikowanie czy występują jakiekolwiek 
przesłanki, aby podejmować wycinkę drzew i krzewów na danym obszarze. W pierwszym kroku tej 
oceny, pod uwagę wzięto kryterium hydrauliczne oraz informacje uzyskane z gmin, na temat 
występujących tam zjawisk powodziowych. Na tej podstawie zidentyfikowano miejsca, w których 
rośliny powodują podpiętrzenie wody oraz miejsca występowania zatorów. Po zsumowaniu poligonów 
roślin, znajdujących się na tych obszarach, uzyskano zbiór drzew i krzewów zaklasyfikowanych do 
wycinki. W kolejnym kroku, zbiór ten poddano dalszym analizom, biorąc pod uwagę kryterium 
przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczne. Posługując się mapami ryzyka powodziowego sprawdzono, 
czy na analizowanym obszarze znajdują się obiekty, mogące ucierpieć w wyniku zalania uzasadniające 
wycinkę. Jeśli nie rezygnowano z niej. Następnie zweryfikowano, czy wycinka roślin rekomendowanych 
w danym poligonie może prowadzić do negatywnych oddziaływań na elementy przyrodnicze (florę 
faunę, siedliska, obszary chronione itp.) Jeżeli przeprowadzona analiza wskazywała takie ryzyko, 
wykluczano je dalszych prac lub wskazywano ograniczenia np. w postaci wycinki selektywnej. Oba te 
kryteria miały na celu eliminację lub złagodzenie oddziaływań i możliwie maksymalnie ograniczenie jej 
do niezbędnego minimum.  
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W niniejszym dokumencie przedstawiono dwa warianty realizacji Programu, wynikające z przebiegu 
procesu jego tworzenia: 

 Wariant 1 – będący wstępną rekomendację roślin do wycinki, opartą jedynie na kryterium 
hydraulicznym oraz danych na temat lokalizacji zatorów, stanowiącą bardzo rygorystyczną 
wersję realizacji Programu; 

 Wariant 2 – będący ostateczną rekomendacją Programu, opartą na ocenie wielokryterialnej, 
uwzględniającej wszystkie czynniki przyrodnicze i społeczno - ekonomiczne, ograniczający 
działania do niezbędnego minimum, służącego poprawie bezpieczeństwa powodziowego, ale 
gwarantującego brak znaczących negatywnych oddziaływań na wspomniane elementy.  

Wariant 1 skupia się na ochronie przeciwpowodziowej poprzez maksymalne ograniczenie zasięgu 
zalewu oraz wyeliminowanie powstawania powodzi zatorowych. Nie można jednak mówić o 
zagrożeniu powodziowym, gdy zalanie danego obszaru nie powoduje żadnych szkód. Nie wolno 
również próbować realizować działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej za wszelką cenę, nie 
biorąc pod uwagę możliwości oddziaływania na środowisko. W związku z tym w wariancie 2 
przeanalizowano przesłanki, stanowiące uzasadnienie wycinki oraz uwzględniono wszelkie 
ograniczenia, związane z koniecznością ochrony przyrody i pozostałych komponentów środowiska, w 
celu wyeliminowania faktycznego i potencjalnego negatywnego oddziaływania działań Programu.  

5.3 Przedstawienie rozwiązań i rekomendacji ograniczających możliwe negatywne 
oddziaływania 

W wielu prognozach o oddziaływaniu na środowisko pojęcia działań łagodzących i środków 
kompensujących są mylone. Konsekwencją tych błędów są np. propozycje stosowania środków 
kompensujących na etapie wskazywania działań łagodzących znaczące oddziaływania. 
 
Środki łagodzące podejmuje się celem minimalizacji lub marginalizacji zidentyfikowanych oddziaływań. 
Środki kompensujące stosuje się, jeżeli nie ma możliwości realizacji przedsięwzięcia bez wystąpienia 
znaczącego negatywnego oddziaływania na siedliska lub gatunki chronione w ramach obszaru Natura 
2000. Stosuje się je tylko wtedy, gdy inne zabezpieczenia są nieskuteczne, a decyzja w sprawie 
rozważenia wdrożenia dokumentu mającego negatywnie oddziaływać na obszar sieci Natura 2000 jest 
mimo wszystko pozytywna. 
 
Na etapie niniejszej oceny oddziaływania na środowisko a także w niniejszej Prognozie stwierdzono w 
przypadku niektórych działań możliwość wystąpienia lokalnych negatywnych oddziaływań na 
środowisko przyrodnicze. Oddziaływania te możliwe były jednak do minimalizacji przez wykluczenie 
działań w obrębie niektórych odcinków lub konkretnych poligonów. Dlatego wdrożenie działań 
Programu jest możliwe do realizacji bez wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na 
obszary chronione w tym Natura 2000. Tym samym nie ma potrzeby identyfikowania wariantów 
alternatywnych zawierających działania kompensujące dla skutków realizacji Programu. 
 
W związku z powyższym w tym rozdziale zaprezentowano rekomendacje w zakresie działań 
umożliwiających minimalizację lub całkowitą eliminację możliwych lokalnych negatywnych oddziaływań 
Programu na poszczególne komponenty środowiska. Mają one dwojaki charakter. W Tab. 29 wskazano 
rekomendacje ogólne, możliwe do zastosowania w przypadku wszystkich działań przewidzianych w 
Programie, natomiast w Tab. 20 przedstawiono rekomendacje specyficzne dotyczące konkretnych 
miejsc lub odcinków w przypadku których zidentyfikowano możliwość wystąpienia negatywnych 
oddziaływań w ujęciu lokalnym. 

Tab. 29 Zestawienie rekomendacji ogólnych w zakresie minimalizacji oddziaływań Programu 

Nr REKOMENDACJA 

1. Wszelkie prace związane z Programem należy prowadzić poza sezonem wegetacyjnym, poza terminem lęgu 
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ptaków, godów płazów oraz okresami ich migracji, tj.: z wyłączeniem okresu od początku marca do końca września 

2. W przypadku wycinki selektywnej danego poligonu, w pierwszej kolejności należy usuwać neofity (gatunki obce dla 
danego zbiorowiska) 

3. Tam gdzie to możliwe, i nie zagraża bezpieczeństwu powodziowemu należy pozostawić drzewa dziuplaste oraz 
drzewa z próchnowiskami oraz dęby będące siedliskami pachnicy dębowej i kozioroga dębosza (ważne ze względu 
na ptaki i bezkręgowce). W przypadku martwego drewna, które stanowią duże powalone drzewa, mogące stanowić 
siedlisko przedmiotów ochrony obszarów Naturowych, rekomenduje się pozostawienie w siedlisku lecz podzielone 
na mniejsze fragmenty nie stanowiące zagrożenia zatorowego w przypadku uniesienia. 

4. W najbardziej wrażliwych strefach (cenne siedliska, obszary chronione) należy do minimum ograniczyć prace 
wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu. 

5. Drogi dojazdowe wykorzystywane w trakcie wycinki i do transportu drewna należy wyznaczać poza siedliskami 
wymienionymi w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (w szczególności poza ziołoroślami nadrzecznymi o kodzie 
6430 i łęgami o kodzie 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowa, olszowe i jesionowe) 

6. Wykonawcy prac powinni dbać o dobry stan maszyn użytkowanych na obszarze wycinki zarówno na lądzie jak i w 
ciekach wodnych, w szczególności w zakresie zapobiegania wycieków oleju lub paliwa. 

7. Dla odcinków zlokalizowanych na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000, w przypadku których nie 
można było jednoznacznie wykluczyć możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania, sugeruje się aby na 
etapie uzgodnienia decyzji o którym mowa w art. 88 l ust. 11 ustawy postanowić o konieczności przeprowadzenia 
oceny, o której mowa w art. 96. ustawy OOŚ (Dz.U. 2017 poz. 1405). 

  
Rekomendacje szczegółowe, będące wynikiem analizy oddziaływania na elementy przyrodnicze oraz 
społeczno ekonomiczne, odnoszące się do zaniechania działań w konkretnych poligonach 
wprowadzane były bezpośrednio do tabeli atrybutowej geobazy Programu i stanowią integralny 
element rekomendowanej do realizacji jego wersji. Ich zakres podsumowano poniżej. 

Na podstawie wykonanych prac, związanych z modelowaniem hydraulicznym oraz ankietyzacją gmin, 
zaproponowano wstępną rekomendację względem wszystkich zinwentaryzowanych poligonów drzew i 
krzewów. Poniżej (Ryc. 14) zestawiono dane dotyczące poligonów roślin rekomendowanych do wycinki 
w obrębie każdej z rzek na podstawie wyników modeli hydraulicznych oraz ankietyzacji gmin, 
stanowiących I etap opracowania Programu. 

 
Ryc. 14 Rozkład procentowy rekomendowanych poligonów do wycinki dla każdej rzeki, w odniesieniu do powierzchni roślin  

Obszary rekomendowane do wycinki w pierwszej wersji Programu w toku opracowywania niniejszej 
Prognozy poddano dalszej analizie. Jeżeli w wyniku analizy danych z map ryzyka powodziowego 
wynikało, że brak jest przesłanek społeczno-ekonomicznych, przemawiających za koniecznością 
utrzymania rekomendacji wycinki roślin, podejmowano decyzję o jej cofnięciu bądź ograniczeniu. 
Poniżej (Ryc. 15) zestawiono dane dotyczące cofnięcia bądź złagodzenia rekomendacja wycinki 
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wynikające z analizy społeczno ekonomicznej. Na niniejszej rycinie 100% to odsetek zaznaczony 
kolorem czerwonym na Ryc. 14.  

 
Ryc. 15 Rozkład procentowy poligonów rekomendowanych do wycinki, dla których zmieniono rekomendację po uwzględnieniu 
analizy map ryzyka powodziowego, w odniesieniu do powierzchni roślin 

W ostatnim etapie parć, obszary, na których zarekomendowano wycinkę, poddano szczegółowej 
ocenie przyrodniczej, na podstawie której wykluczono poligony z wycinki, bądź zmieniono 
rekomendacje na wycinkę selektywną. Ryc. 16 zestawia dane wynikające z rekomendacji 
opracowanych w toku analizy przyrodniczej. Tu znów 100 % to odsetek zaznaczony na Ryc. 15 kolorem 
czerwonym, oznaczającym utrzymanie rekomendacji w zakresie wycinki. 

 

Ryc. 16 Rozkład procentowy poligonów rekomendowanych do wycinki całkowitej lub częściowej, dla których zmieniono 
rekomendację na podstawie oceny przyrodniczej, w odniesieniu do powierzchni roślin 
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Finalne zestawienie wskazujące różnicę między wstępna wersją Programu (Ryc. 14) zaprezentowano 
na Ryc. 17. Wskazuje ono ostatecznie proponowany do wycinki całkowitej lub częściowej odsetek 
powierzchni zinwentaryzowanych poligonów w obrębie każdej z rzek. 

 

Ryc. 17 Rozkład procentowy ostatecznych rekomendacji dla każdej rzeki w odniesieniu do powierzchni roślin 

5.4 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu 

Z przeprowadzonych w prognozie ocen i analiz wynika iż jedynym istotnym recypientem oddziaływań 
generowanych przez realizację Programu mogą być elementy przyrodnicze w postaci rzadkich i 
chronionych siedlisk oraz niektórych gatunków flory i fauny, w szczególności zlokalizowanych w 
zasięgu obszarów chronionych. Szczegółowa analiza zebranych danych przeprowadzona w rozdziale 
4.1 wskazała miejsca i elementy na które wpływ może mieć realizacja zadań wynikających z Programu. 
W wyniku tego zespół autorski opracował szereg rekomendacji ogólnych i szczegółowych 
umożliwiających jego uniknięcie lub minimalizację. Stosując jednak zasadę przezorności należy 
zastosować również wszelkie dodatkowe środki zapewniające możliwość jak najpełniejszej oceny i 
weryfikacji zagrożeń we wskazanych miejscach. 

Usuwanie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w trwałym 
zarządzie Wód Polskich odbywa się na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 627) na wniosek RZGW oraz na podstawie decyzji nakazujących wydawanych przez 
Dyrektora RZGW. Między innymi na tym etapie uwzględnić w nich należy wnioski i rekomendacje 
wynikające z niniejszej Prognozy. 

W zależności od terminu, skali i trybu planowanych działań sugeruje się by na wspomnianym etapie 
przeanalizować konieczność zastosowania dodatkowych działań (np. prowadzenia prac pod nadzorem 
specjalistów w dziedzinie ochrony przyrody, przeprowadzenie oceny oddziaływania na Obszar Natura 
2000 czy porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego siedlisk lub gatunków). 
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6 STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Oceniany w niniejszej prognozie Program ma na celu kompleksowe oszacowanie stopnia i stanu 
pokrycia roślinnością terenów tzw. szczególnego zagrożenia powodzią odcinków 14 rzek Regionu 
Wodnego Dolnej Wisły oraz zidentyfikowanie elementów koniecznych do usunięcia lub wycinki w celu 
zwiększenia przepustowości koryta dla wód powodziowych. Pozwoli to na ograniczenie zagrożenia 
powodziowego i zmniejszenie potencjalnych strat w przypadku wystąpienia wezbrań, w szczególności 
na zatorogennych odcinkach analizowanych rzek. 

Niniejsza Prognoza, w rozumieniu celu, jakiemu służy procedura SOOŚ, ma charakter prewencyjny, 
weryfikujący spełnienie zasady nadrzędnej – zapewnienia poszanowania zasad zrównoważonego 
rozwoju. Przyjęto, iż stosowany w niniejszej Prognozie model oceny będzie odpowiadał najczęściej 
rozpowszechnionemu w Polsce wzorowi oceny, tj. stosowanemu dla oceny tego rodzaju 
przedsięwzięć, które da się skonkretyzować lokalizacyjnie oraz technologicznie.  

Jednocześnie – mając do czynienia z planem strategicznym - wzięto pod uwagę, że poszczególne 
składowe oceny muszą być dostosowane jakościowo do różnych, często odmiennych w swoim 
charakterze elementów dokumentu, czyli m. in. powinny zawierać odmienne w swoim charakterze i 
metodzie oceny. 

Oceniany dokument bardzo precyzyjnie określa zestaw działań stanowiących wytyczne do utrzymania 
właściwych warunków przepływu wód powodziowych na wybranych odcinkach rzek regionu wodnego 
Dolnej Wisły, zdefiniowanych w geobazie będącej jego załącznikiem. 

W pierwszym etapie opracowano go na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji jednostek samorządu 
terytorialnego oraz modelowania hydraulicznego. Następne analizy inicjalnej wersji programu 
powiązano z procesem przygotowania prognozy weryfikując pierwotnie przyjęte działania w oparciu o 
kryteria przyrodnicze i społeczno - ekonomiczne. 

Do oceny oddziaływań w ramach niniejszej prognozy w maksymalnym możliwym stopniu 
wykorzystano nowoczesne środki analiz przestrzennych z wykorzystaniem technik GIS, dowiązując je 
do przygotowanej w ramach programu geobazy. 

Do oceny wykorzystano zarówno materiały dostępne publicznie jak i pozyskane na potrzeby 
wykonania prognozy z instytucji takich jak GDOŚ, RDOŚ, WIOŚ, GUS, LP, UOZ, itp.  

W przypadkach szczegółowych opierano się na tzw. analizach eksperckich, wskazując konkretne 
rekomendacje względem zaproponowanych działań pozwalające wykluczyć negatywny wpływ wycinki 
na oceniane elementy. Stosowano przy tym zasadę przezorności, wykluczając z działań programu 
poligony, w przypadku których np. w efekcie braku danych nie dało się jednoznacznie wykluczyć 
możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania na dany element. 

Efektem przeprowadzonych w Prognozie analiz jest końcowa zawartość Programu i będącej jego 
załącznikiem geobazy. Uwzględnia ona rekomendacje w zakresie minimalizacji zidentyfikowanych i 
potencjalnych oddziaływań, wynikające z analizy szczegółowej, pozwalające na realizację celu 
głównego Programu bez znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i 
kulturowe. 

Program swym zasięgiem obejmuje odcinki 14 rzek Regionu Wodnego o łącznej długości 440 km, w 
obszarze tzw. szczególnego zagrożenia powodzią. Sumaryczna powierzchnia objęta działaniami finalnej 
wersji programu to 103,56 km2, z czego faktycznej wycince (całkowitej bądź selektywnej) podlegać 
będzie jedynie niespełna 5,5 %. W skali Regionu Wodnego Dolnej Wisły, którego powierzchnia wynosi 
ok. 33,5 tys. km2, stanowi to zaledwie niespełna 0,017% powierzchni. Jak już też wspomniano 
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sumaryczny obszar planowanych działań w zdefiniowanych poligonach, po uwzględnieniu kryteriów 
środowiskowych obejmie jedynie ok. 30 ha wycinki całkowitej i ok. 510 ha wycinki częściowej 
(selektywnej). 

 Zgodnie z informacjami Programu, rekomendowane do wycinki drzewa i krzewy stanowią najczęściej 
pojedyncze obiekty lub niewielkie ich grupy stwarzające zagrożenie zatorowe, przeważnie suche, a 
jedynie w bardzo niewielu przypadkach mają zasięg obszarowy, który najczęściej ograniczony jest 
jednak do wycinki selektywnej. Lokalizację odcinków rzek objętych programem prezentuje Ryc. 18. 
 

 
Ryc. 18 Zasięg przestrzenny dokumentu 

Przewidywany zasięg, charakter i skala planowanych w Programie działań po uwzględnieniu 
rekomendacji w przeprowadzonych w Prognozie analiz wyklucza możliwość wystąpienia istotnych 
oddziaływań w na terenie całego Regionu Wodnego Dolnej Wisły, w tym na przedmioty ochrony i 
integralność sieci obszarów chronionych. Prognozowane oddziaływania Programu będą miały jedynie 
charakter lokalny, zarówno pozytywny jak i negatywny, przy czym jedynie oddziaływania pozytywne w 
ujęciu wpływu na człowieka będą miały natężenie o charakterze istotnym. Natężenie pozostałych 
oddziaływań tak pozytywnych jak i negatywnych będzie znacznie mniejsze, najczęściej jedynie o 
znaczeniu marginalnym. Czas trwania zdecydowanej większości oddziaływań będzie średnio i 
długoterminowy o przeważnie stałym charakterze. Krótkoterminowe będą jedynie bezpośrednie i 
chwilowe oddziaływania negatywne związane z realizacją działań Programu (hałas, zapylenie, transport 
itp.). 

W przypadku elementów przyrody ożywionej oddziaływania pozytywne ograniczą się do usunięcia z 
siedlisk gatunków obcego pochodzenia o silnych tendencjach ekspansywnych mogących wpływać na 
zanik rodzimej flory. Z kolei, w przypadku przyrody nieożywionej oraz człowieka pozytywny wpływ 
Programu objawi się głównie poprzez ograniczenie ryzyka wystąpienia oraz powierzchni narażonej na 
podtopienia i degradowanie przez płynącą poza korytem wodę. 
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Jak wstępnie przewidywano spośród wszystkich elementów, na które wdrożenie Programu może 
oddziaływać negatywnie, najbardziej istotne (choć jedynie lokalnie) będą oddziaływania na elementy 
przyrodnicze. Jednakże, z uwagi na ograniczony zakres i skalę wycinki nie stwierdzono możliwości 
wystąpienia znacząco negatywnego, niemożliwego do zminimalizowania, oddziaływania na obszary 
chronione oraz cenne siedliska oraz gatunki fauny i flory. Planowane działania nie wpłyną także na 
zaburzenie ciągłości i drożności korytarzy ekologicznych. Przewidywane możliwe negatywne (lokalnie i 
średnioterminowe) oddziaływania na elementy przyrodnicze to zniszczenie lub przekształcenie 
fragmentów siedlisk występowania niektórych gatunków roślin i zwierząt, możliwe lokalne 
zmniejszenie bioróżnorodności terenów przy rzece, czy też ograniczenie powierzchni żerowania 
niektórych gatunków ptaków. Z kolei zagrożenia bezpośrednie wynikające z realizacji samych prac w 
ramach Programu takie jak hałas, zapylenie, transport itp. będą krótkotrwałe i mało istotne z uwagi na 
zakładany termin realizacji prac wykluczający okres wegetacyjny roślin, okres lęgowy i migracyjny 
zwierząt. Nie przewiduje się także ryzyka istotnego kumulowania się zidentyfikowanych oddziaływań 
ani ryzyka wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym. 

W ramach analizy wariantowej oceniano skutki środowiskowe wariantu zero, czyli odstąpienia od 
realizacji zamierzeń Programu, oraz możliwych wariantów alternatywnych zarówno w stosunku do 
działań zaproponowanych w Programie jak i Programu w ujęciu strategicznym. 

Brak realizacji zawartych w Programie działań prowadzić będzie do dalszego rozwoju roślinności 
drzewiastej i krzewiastej na obszarach zalewowych. Zmiany te będą miały wpływ na wzrost zagrożenia 
powodziowego, szczególnie na odcinkach wskazanych w Programie do wycinki całkowitej. Z jednej 
strony ograniczenie robót konserwacyjnych spowoduje stworzenie i rozwój atrakcyjnych krajobrazowo 
i cennych przyrodniczo biocenoz, ale z drugiej biocenozy te będą opierały się na gatunkach najbardziej 
inwazyjnych. Dodatkowo ich późniejsza likwidacja będzie niosła w przyszłości jeszcze większe straty 
przyrodnicze. Brak działań związanych z kształtowaniem rozwoju roślinności w obszarach zalewowych 
może powodować bardzo wyraźny konflikt zarówno z utrzymaniem obecnego stanu koryta rzecznego 
(co jest istotne głównie na odcinkach żeglownych rzek), jak i celami ochrony przeciwpowodziowej. 
Według dotychczasowych praktyk na terenach zalewowych dolin nie chronionych wałami 
przeciwpowodziowymi dopuszcza się występowanie drzew i krzewów w ograniczonym zakresie tj. w 
miejscach, gdzie ich istnienie nie stanowi utrudnienia dla przepływu wód wielkich i nie stanowi innych 
zagrożeń. Na terenach zalewowych w międzywalu dopuszcza się w zasadzie występowanie jedynie 
traw oraz zadrzewień pasowych wzdłuż wałów przeciwpowodziowych (nie dopuszcza się zadrzewiania 
i zakrzewiania korpusów wałów przeciwpowodziowych) 4. Zasady te wynikają z faktu, że zadrzewienia i 
zakrzewienia mogą powodować kolizje z wymogami hydraulicznymi jako przeszkody w przepływie wód 
wielkich, ograniczenia w przepustowości oraz utrudnienia w przepływie lodu. 

Proces tworzenia Programu i podejmowania decyzji co do wycinki drzew i krzewów odbywał się 
kaskadowo i podejmowany był etapami. W I etapie zidentyfikowano i scharakteryzowano roślinność 
znajdującą się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, którą następnie poddano ocenie 
wielokryterialnej w etapie II. Celem tej analizy było zweryfikowanie czy występują jakiekolwiek 
przesłanki, aby podejmować wycinkę drzew i krzewów na danym obszarze. W pierwszym kroku tej 
oceny, pod uwagę wzięto kryterium hydrauliczne oraz informacje uzyskane z gmin, na temat 
występujących tam zjawisk powodziowych. Na tej podstawie zidentyfikowano miejsca, w których 
rośliny powodują podpiętrzenie wody oraz miejsca występowania zatorów. Po zsumowaniu poligonów 
roślin, znajdujących się na tych obszarach, uzyskano zbiór drzew i krzewów zaklasyfikowanych do 
wycinki. W kolejnym kroku, zbiór ten poddano dalszym analizom, biorąc pod uwagę kryterium 
przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczne. Posługując się mapami ryzyka powodziowego sprawdzono, 
czy na analizowanym obszarze znajdują się obiekty, mogące ucierpieć w wyniku zalania uzasadniające 

                                                           

4 Żelazo J., Popek Z., 2002, Podstawy renaturyzacji rzek. Wyd. SGGW, Warszawa. 



Projekt prognozy oddziaływania na środowisko  
dla projektu Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Gdańsku 

117 
 

wycinkę. Jeśli nie rezygnowano z niej. Następnie zweryfikowano, czy wycinka roślin rekomendowanych 
w danym poligonie może prowadzić do negatywnych oddziaływań na elementy przyrodnicze (florę 
faunę, siedliska, obszary chronione itp.) Jeżeli przeprowadzona analiza wskazywała takie ryzyko, 
wykluczano je dalszych prac lub wskazywano ograniczenia np. w postaci wycinki selektywnej. Oba te 
kryteria miały na celu eliminację lub złagodzenie oddziaływań i możliwie maksymalnie ograniczenie jej 
do niezbędnego minimum.  

W niniejszym dokumencie przedstawiono dwa warianty realizacji Programu, wynikające z przebiegu 
procesu jego tworzenia: 

 Wariant 1 – będący wstępną rekomendację roślin do wycinki, opartą jedynie na kryterium 
hydraulicznym oraz danych na temat lokalizacji zatorów, stanowiącą bardzo rygorystyczną 
wersję realizacji Programu; 

 Wariant 2 – będący ostateczną rekomendacją Programu, opartą na ocenie wielokryterialnej, 
uwzględniającej wszystkie czynniki przyrodnicze i społeczno - ekonomiczne, ograniczający 
działania do niezbędnego minimum, służącego poprawie bezpieczeństwa powodziowego, ale 
gwarantującego brak znaczących negatywnych oddziaływań na wspomniane elementy.  

Wariant 1 skupia się na ochronie przeciwpowodziowej poprzez maksymalne ograniczenie zasięgu 
zalewu oraz wyeliminowanie powstawania powodzi zatorowych. Nie można jednak mówić o 
zagrożeniu powodziowym, gdy zalanie danego obszaru nie powoduje żadnych szkód. Nie wolno 
również próbować realizować działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej za wszelką cenę, nie 
biorąc pod uwagę możliwości oddziaływania na środowisko. 

W związku z tym w wariancie 2 przeanalizowano przesłanki, stanowiące uzasadnienie wycinki oraz 
uwzględniono wszelkie ograniczenia, związane z koniecznością ochrony przyrody i pozostałych 
komponentów środowiska, w celu wyeliminowania faktycznego i potencjalnego negatywnego 
oddziaływania działań Programu. 

Dlatego wdrożenie działań Programu w wariancie 2 jest możliwe bez wystąpienia znaczącego 
negatywnego oddziaływania na obszary chronione w tym Natura 2000. Tym samym nie ma potrzeby 
identyfikowania wariantów alternatywnych zawierających działania kompensujące dla skutków 
realizacji Programu. 
 
Rekomendacje w zakresie działań umożliwiających minimalizację możliwych lokalnych negatywnych 
oddziaływań Programu na poszczególne komponenty środowiska. Mają one dwojaki charakter. W Tab. 
30 wskazano rekomendacje ogólne, możliwe do zastosowania w przypadku wszystkich działań 
przewidzianych w Programie, natomiast w tekście Prognozy i geobazie Programu przedstawiono 
rekomendacje specyficzne dotyczące konkretnych miejsc lub odcinków w przypadku których 
zidentyfikowano możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań w ujęciu lokalnym. 

Tab. 30 Zestawienie rekomendacji ogólnych w zakresie minimalizacji oddziaływań Programu 

Nr REKOMENDACJA 

1. Wszelkie prace związane z Programem należy prowadzić poza sezonem wegetacyjnym, poza terminem lęgu 
ptaków, godów płazów oraz okresami ich migracji, tj.: z wyłączeniem okresu od początku marca do końca września 

2. W przypadku wycinki selektywnej danego poligonu, w pierwszej kolejności należy usuwać neofity (gatunki obce dla 
danego zbiorowiska) 

3. Tam gdzie to możliwe, i nie zagraża bezpieczeństwu powodziowemu należy pozostawić drzewa dziuplaste oraz 
drzewa z próchnowiskami oraz dęby będące siedliskami pachnicy dębowej i kozioroga dębosza (ważne ze względu 
na ptaki i bezkręgowce). W przypadku martwego drewna, które stanowią duże powalone drzewa, mogące stanowić 
siedlisko przedmiotów ochrony obszarów Naturowych, rekomenduje się pozostawienie w siedlisku lecz podzielone 
na mniejsze fragmenty nie stanowiące zagrożenia zatorowego w przypadku uniesienia. 

4. W najbardziej wrażliwych strefach (cenne siedliska, obszary chronione) należy do minimum ograniczyć prace 
wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu. 

5. Drogi dojazdowe wykorzystywane w trakcie wycinki i do transportu drewna należy wyznaczać poza siedliskami 
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wymienionymi w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (w szczególności poza ziołoroślami nadrzecznymi o kodzie 
6430 i łęgami o kodzie 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowa, olszowe i jesionowe) 

6. Wykonawcy prac powinni dbać o dobry stan maszyn użytkowanych na obszarze wycinki zarówno na lądzie jak i w 
ciekach wodnych, w szczególności w zakresie zapobiegania wycieków oleju lub paliwa. 

7. Dla odcinków zlokalizowanych na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000, w przypadku których nie 
można było jednoznacznie wykluczyć możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania, sugeruje się aby na 
etapie uzgodnienia decyzji o którym mowa w art. 88 l ust. 11 ustawy postanowić o konieczności przeprowadzenia 
oceny, o której mowa w art. 96. ustawy OOŚ (Dz.U. 2017 poz. 1405). 

  
Rekomendacje szczegółowe, będące wynikiem analizy oddziaływania na elementy przyrodnicze oraz 
społeczno ekonomiczne, odnoszące się do zaniechania działań w konkretnych poligonach 
wprowadzane były bezpośrednio do tabeli atrybutowej geobazy Programu i stanowią integralny 
element rekomendowanej do realizacji jego wersji. Ich zakres podsumowano poniżej. 

Na podstawie wykonanych prac, związanych z modelowaniem hydraulicznym oraz ankietyzacją gmin, 
zaproponowano wstępną rekomendację względem wszystkich zinwentaryzowanych poligonów drzew i 
krzewów. Poniżej (Ryc. 19) zestawiono dane dotyczące poligonów roślin rekomendowanych do wycinki 
w obrębie każdej z rzek na podstawie wyników modeli hydraulicznych oraz ankietyzacji gmin, 
stanowiących I etap opracowania Programu. 

 
Ryc. 19 Rozkład procentowy rekomendowanych poligonów do wycinki dla każdej rzeki, w odniesieniu do powierzchni roślin  

Obszary rekomendowane do wycinki w pierwszej wersji Programu w toku opracowywania niniejszej 
Prognozy poddano dalszej analizie. Jeżeli w wyniku analizy danych z map ryzyka powodziowego 
wynikało, że brak jest przesłanek społeczno-ekonomicznych, przemawiających za koniecznością 
utrzymania rekomendacji wycinki roślin, podejmowano decyzję o jej cofnięciu bądź ograniczeniu. 
Poniżej (Ryc. 20) zestawiono dane dotyczące cofnięcia bądź złagodzenia rekomendacja wycinki 
wynikające z analizy społeczno ekonomicznej. Na niniejszej rycinie 100% to odsetek zaznaczony 
kolorem czerwonym na Ryc. 19.  
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Ryc. 20 Rozkład procentowy poligonów rekomendowanych do wycinki, dla których zmieniono rekomendację po uwzględnieniu 
analizy map ryzyka powodziowego, w odniesieniu do powierzchni roślin 

W kolejnym etapie prac Prognozy, obszary, w obrębie których wcześniej zarekomendowano wycinkę, 
poddano szczegółowej ocenie przyrodniczej, na podstawie której wykluczono poligony z wycinki, bądź 
zmieniono rekomendacje na wycinkę selektywną. Ryc. 21 zestawia dane wynikające z rekomendacji 
opracowanych w toku analizy przyrodniczej. Tu znów 100 % to odsetek zaznaczony na Ryc. 20 kolorem 
czerwonym, oznaczającym utrzymanie rekomendacji w zakresie wycinki. 

 

Ryc. 21 Rozkład procentowy poligonów rekomendowanych do wycinki całkowitej lub częściowej, dla których zmieniono 
rekomendację na podstawie oceny przyrodniczej, w odniesieniu do powierzchni roślin 

 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

100,00 

B
au

d
a 

B
o

ls
ze

w
ka

 

B
rd

a 

D
rw

ęc
a 

Łe
b

a 

P
as

łę
ka

 

P
ia

śn
ic

a 

R
ad

u
n

ia
 

R
ed

a 
 

Sk
o

ta
w

a 

Sł
u

p
ia

 

W
d

a 

W
ie

rz
yc

a 

W
is

ła
 

[%] 

cofnięcie rekomendacji wycinki ograniczenie wycinki utrzymanie rekomendacji wycinki 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

100,00 

B
au

d
a 

B
o

ls
ze

w
ka

 

B
rd

a 

D
rw

ęc
a 

Łe
b

a 

P
as

łę
ka

 

P
ia

śn
ic

a 

R
ad

u
n

ia
 

R
ed

a 
 

Sk
o

ta
w

a 

Sł
u

p
ia

 

W
d

a 

W
ie

rz
yc

a 

W
is

ła
 

[%] 

cofnięcie rekomendacji wycinki ograniczenie wycinki 
utrzymanie rekomendacji wycinki częściowej utrzymanie rekomendacji wycinki 



Projekt prognozy oddziaływania na środowisko  
dla projektu Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Gdańsku 

120 
 

Finalne zestawienie wskazujące różnicę między pierwszym wariantem Programu (Ryc. 19) 
zaprezentowano na Ryc. 22. Wskazuje ono ostatecznie proponowany do wycinki całkowitej lub 
częściowej odsetek powierzchni zinwentaryzowanych poligonów w obrębie każdej z rzek. 

 

Ryc. 22 Rozkład procentowy ostatecznych rekomendacji dla każdej rzeki w odniesieniu do powierzchni roślin 

Z przeprowadzonych w prognozie ocen i analiz wynika iż jedynym istotnym recypientem oddziaływań 
generowanych przez realizację Programu mogą być elementy przyrodnicze w postaci rzadkich i 
chronionych siedlisk oraz niektórych gatunków flory i fauny, w szczególności zlokalizowanych w 
zasięgu obszarów chronionych. Szczegółowa analiza zebranych danych przeprowadzona w rozdziale 
4.1 wskazała miejsca i elementy na które wpływ może mieć realizacja zadań wynikających z Programu. 
W wyniku tego zespół autorski opracował szereg rekomendacji ogólnych i szczegółowych 
umożliwiających jego uniknięcie lub minimalizację. Stosując jednak zasadę przezorności należy 
zastosować również wszelkie dodatkowe środki zapewniające możliwość jak najpełniejszej oceny i 
weryfikacji zagrożeń we wskazanych miejscach. 

Usuwanie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w trwałym 
zarządzie Wód Polskich odbywa się na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 627) na wniosek RZGW oraz na podstawie decyzji nakazujących wydawanych przez 
Dyrektora RZGW. Między innymi na tym etapie uwzględnić w nich należy wnioski i rekomendacje 
wynikające z niniejszej Prognozy. 

W zależności od terminu, skali i trybu planowanych działań sugeruje się by na wspomnianym etapie 
przeanalizować konieczność zastosowania dodatkowych działań (np. prowadzenia prac pod nadzorem 
specjalistów w dziedzinie ochrony przyrody, przeprowadzenie oceny oddziaływania na Obszar Natura 
2000 czy porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego siedlisk lub gatunków). 
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7 SPISY  

7.1 Spis rycin 
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roślin ...................................................................................................................................................... 11 
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Ryc. 4 Odcinki rzek objęte opracowaniem na tle form ochrony krajobrazu: Parków Krajobrazowych, 
Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu ..................................... 22 
Ryc. 5 Odcinki rzek objęte opracowaniem na tle Obszarów Sieci Natura 2000: SOO i OSO .................. 23 
Ryc. 6 Odcinki rzek objęte opracowaniem na tle lokalizacji użytków ekologicznych, stanowisk 
dokumentacyjnych i obszarów RAMSAR ................................................................................................ 23 
Ryc. 7 Nagromadzenie (zagęszczenie) form ochrony przyrody w rejonie odcinków rzek objętych 
opracowaniem. ...................................................................................................................................... 24 
Ryc. 8 Odcinki rzek objęte opracowaniem na tle korytarzy ekologicznych ............................................ 24 
Ryc. 9 Zagęszczenie ludności w rejonie obszarów objętych działaniami programu ............................... 81 
Ryc. 10 Sposób użytkowania terenów w rejonie obszarów objętych działaniami programu ................. 82 
Ryc. 11 Lokalizacja zasobów naturalnych na tle zagospodarowania terenu w rejonie objętym 
działaniami programu ............................................................................................................................ 87 
Ryc. 12 Lokalizacja odcinków rzek objętych programem względem granic JCWPd ............................... 90 
Ryc. 13 Lokalizacja JCWP rzecznych objętych programem .................................................................... 90 
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8 OŚWIADCZENIE 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z Art. 74 a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1405) 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oświadczam, że spełniam wymagania 
określone w Art. 74a ust 2 pkt 1b ww. ustawy.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 


