
L.p. od do 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 ID Nazwa cieku z MPHP
Identyfikator 

hydrograficzny cieku z 
MPHP

Kilometraż odcinka 
MPHP - od

Kilometraż odcinka 
MPHP - do

Szerokość koryta wyznaczona 
przez naturalne linie 

brzegowe rzek
Uwagi Typ JCWP Typ wód Region wodny

Status JCWP 
ostateczny

NAT - naturalna część 
wód

SCW - sztuczna część 
wód

SZCW - silnie 
zmieniona część wód

Stan/potencjał 
ekologiczny

Wskaźnik determinujący stan 
ekologiczny

Stan chemiczny
Wskaźnik 

determinujący stan 
chemiczny

Aktualny stan JCWP
Rodzaj użytkowania 

części wód

Czynniki sprawcze 
powodujące 

znaczące presje 
punktowe i 
obszarowe

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 

środowiskowych
NZ - niezagrożona

Z - zagrożona

Występowanie 
obszaru chronionego 

w JCWP
TAK/NIE

Cel  środowiskowy 1 Cel środowiskowy 2
Typ odstępstwa z art. 

4 ust 4 i 5 RDW
Termin osiągnięcia 

stanu dobrego 

Typ odstępstwa z art. 
4 ust. 7 RDW wg 

nowej listy inwestycji 
(lista inwestycji z dn. 

21.09.2015)

Działanie 
uwzględniono w 

odstępstwie z art. 4.7 
RDW

TAK/NIE

Nr inwestycji w 
aPGW

Nazwa inwestycji w 
aPGW

Działanie 
uwzględniono w 

PZRP
TAK/NIE

Nr inwestycji w PZRP
Nazwa inwestycji w 

PZRP

Planowane działania 
przeciwdziałają 

wystąpieniu skutkom 
suszy

TAK/NIE

Odcinek znajduje się 
w obszarze(ach) 
chronionym(chy) 

TAK/NIE

Rodzaj obszaru(ów) 
PN - Park Narodowy

RP - Rezerwat przyrody
PLH - Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000

PLC - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków i Mający Znaczenie dla 
Wspólnoty Natura 2000

PLB - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 200
PK - Park Krajobrazowy

OCHK - Obszar chronionego krajobrazu

Kod obszaru(ów) 
chronionego(ych)

Nazwa obszaru 
chronionego

Odcinek o wysokich 
walorach 

przyrodniczych (klasa 
I-II) lub brak 
informacji o 
waloryzacji

TAK/NIE

Waloryzacja hydromorfologiczna odcinka
0 - brak informacji nt. waloryzacji

1 - I klasa, odcinki bardzo wartościowe (stan hydromorfologii bardzo 
dobry, bliski naturalnemu); 

2 - II klasa, odcinki wartościowe (stan hydromorfologii dobry); 
3 - III klasa, odcinki umiarkowanie wartościowe; 

4 - IV klasa, odcinki umiarkowanie przekształcone; 
5 - V klasa, odcinki silnie przekształcone (stan hydromorfologii bardzo 

zły)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 LW90036 Tomasznie (Domasznie) Jezioro Domaszne (Zbiornik Tomasznie) 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
retencjonowanie wody do nawodnień oraz dla potrzeb 
gospodarki rybackiej

1
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 7b jezioro

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW brak danych brak danych brak danych brak danych poniżej dobrego rolna
rolnictwo z 
zabudową 

rozproszoną
Z NIE

osiągnięcie co 
najmniej dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK NIE TAK 0

2 RW2000023746 Jankówka (Leonka) Leonka, Jankówka (Jankówka) 0 22,34 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2 Jankówka 237454 0 19,122
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 0,2,3,5

3 RW2000023746 Jankówka (Leonka) Doprowadzalnik B 0 2,95 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

3 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 0

4 RW2000024179 Zbiornik Nielisz Zbiornik Nielisz 235,2 243,15 WZMiUW w Lublinie x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

4
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060020 Ostoja Nieliska TAK 0,3

5 RW20000251249
Kanał Gniewoszowsko-
Kozienicki

Kanał Kozienicko - Gniewoszowski 0 24,48 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych gmin: 
Kozienice, Sieciechów, Garbatka - Letnisko i Gniewoszów 
oraz terenów rolniczych przeznaczonych pod uprawy 
warzywnicze. Odprowadzenie wód z obiektów melioracji 
szczegółowych Wola Klasztorna, Wola Klasztorna D i 
Dolina Kozienicko - Gniewoszowska.Na krótkich 
odcinkach odmulenie wynika z obowiązku nałożonego w 
pozwoleniu wodnoprawnym.

5
Kanał Gniewoszowsko-

Kozienicki
25124 0 0

powyżej 5 m na części 
odcinka

rozbieżność źródła 0 typ nieokreślony
region wodny 

Środkowej Wisły
SCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140035, 
PLB140013 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 

Kozienicka 
NIE 3,4,5

6 RW2000172512489 Krypianka Kanał Janików Wólka 0 0,94 WZMiUW w Warszawie x x x x
Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych z terenów użytkowanych rolniczo. 

6 Krypianka 251248 0,007 0,946
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

7 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Struga Mozolicka 13 20,255 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych 
gmin: Kozienice, Sieciechów i Gniewoszów oraz terenów 
rolniczych przeznaczonych pod uprawy warzywnicze. 
Odprowadzenie wód z obiektów melioracji szczegółowych 
Struga Mozolicka i Wola Klasztorna D.Na krótkich 
odcinkach odmulenie wynika z obowiązku nałożonego w 
pozwoleniu wodnoprawnym.

7 Dopływ z Oleksowa 2512464 2,63 8,679
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,5

8 RW20000251249
Kanał Gniewoszowsko-
Kozienicki

Struga Mozolicka 0 13 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych 
gmin: Kozienice, Sieciechów i Gniewoszów oraz terenów 
rolniczych przeznaczonych pod uprawy warzywnicze. 
Odprowadzenie wód z obiektów melioracji szczegółowych 
Struga Mozolicka i Wola Klasztorna D.Na krótkich 
odcinkach odmulenie wynika z obowiązku nałożonego w 
pozwoleniu wodnoprawnym.

8
Dopływ spod Woli 

Klasztornej
251246 0,009 0

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność źródła 0 typ nieokreślony
region wodny 

Środkowej Wisły
SCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

9 RW2000172512429 Zwolanka Policka Struga (Struga Policka - Policzanka) 13,166 21,307 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z terenu zurbanizowanego (tereny 
utwardzone, oczyszczalnia ścieków - m. Policzna) oraz 
wód z obiektów melioracji szczegółowej o pow. 532 ha 
użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece 
oraz korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników wodnych.

9 Struga Policka 2512428 7,755 15,994
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140013 Ostoja Kozienicka TAK 1,3,5

10 RW2000172512429 Zwolanka Struga Policka 2,72 13,166 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Odprowadzenie wód z terenów rolniczych oraz obiektu 
melioracji szcegółowej Wola Klasztorna. Na krótkich 
odcinkach odmulenie wynika z obowiązku nałożonego w 
pozwoleniu wodnoprawnym.

10 Zwolanka 251242 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB140013, PK28 
Ostoja Kozienicka, 

Kozienicki Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3,4,5

11 RW200026251246
Dopływ spod Woli 
Klasztornej

Struga Policka 0 2,72 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x Odprowadzenie wód z terenów rolniczych. 11
Dopływ spod Woli 

Klasztornej
251246 10,386 13,197

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 26
ciek w dolinie wielkiej 

rzeki nizinnej
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

12 RW20000255873
Kanał Bielińskiego 
(Jagodzianka)

Jagodzianka 13,55 21,543 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

12 Jagodzianka 2558 13,874 21
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK
PLH140001, 
PLB140011, 

PK110, OCHK308 

Ostoja Bagno 
Całowanie, Bagno 

Całowanie, 
Mazowiecki Park 
Krajobrazowy im. 
Czesława Łaszka, 

Warszawski 

TAK 0,2,3,4

13 RW20000255873
Kanał Bielińskiego 
(Jagodzianka)

Kanał Wilga-Wisła 8,665 15,009 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 150ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

13 Kanał Bielińskiego 25534 13,623 19,966
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 1,2,5

14 RW20000255873
Kanał Bielińskiego 
(Jagodzianka)

Kanał Sobiekurski 9,735 10,671 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

14 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH140001, 
PK110 

Ostoja Bagno 
Całowanie, 

Mazowiecki Park 
Krajobrazowy im. 
Czesława Łaszka 

TAK 0

15 RW20000255873
Kanał Bielińskiego 
(Jagodzianka)

Zimna Woda (Kanał Zuzanowski) 3,81 4,09 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

15 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0

16 RW20000255873
Kanał Bielińskiego 
(Jagodzianka)

Bełch (Kanał Osiecki) 0,692 1,106 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

16 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH140001, 
PLB140011, 
OCHK191 

Ostoja Bagno 
Całowanie, Bagno 

Całowanie, 
Nadwiślański 

(powiat 
garwoliński, miński 

TAK 0,4

17 RW20000255873
Kanał Bielińskiego 
(Jagodzianka)

Bielińskiego Kanał (Kanał Wilga Wisła) 0,43 8,665 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

17 Kanał Bielińskiego 25534 5,384 13,623
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB
PLH140001, 
PLB140011, 
OCHK191 

Ostoja Bagno 
Całowanie, Bagno 

Całowanie, 
Nadwiślański 

(powiat 
garwoliński, miński 

NIE 5

18 RW2000025949 Kanał Nowe Ujście
Kanał Nowe Ujście (WZMiUW: Kanał Nowe 
Ujście)

0 2,776 WZMiUW w Warszawie x x x x x Planowane do przekazania m. st. Warszawa 18 Kanał Nowe Ujście 2594 1,441 4,215
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły

OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK308 

Dolina Środkowej 
Wisły, Warszawski 

NIE 3

19 RW2000025949 Kanał Nowe Ujście Kanał Wawerski 8,734 16,74 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

19 Kanał Wawerski 25952 11,376 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły

OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK110, OCHK308 

Mazowiecki Park 
Krajobrazowy im. 
Czesława Łaszka, 

Warszawski 

TAK 0,2,3,4

20 RW2000025949 Kanał Nowe Ujście Kanał Wawerski (WZMiUW: Kanał Wawerski) 3 8,734 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

20 Kanał Wawerski 25952 5,643 11,376
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły

OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK110, OCHK308 

Mazowiecki Park 
Krajobrazowy im. 
Czesława Łaszka, 

Warszawski 

TAK 2,3,5

21 RW20000259529 Kanał Wawerski
Kanał Nowa Ulga (WZMiUW: Kanał Nowa 
Ulga)

0 2,19 WZMiUW w Warszawie x x x x x Planowane do przekazania m. st. Warszawa 21 Kanał Wawerski 25952 0,115 2,34
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego brak danych zły
leśno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK308 

Dolina Środkowej 
Wisły, Warszawski 

TAK 2,3,4

22 RW20000259529 Kanał Wawerski
Kanał Nowa Ulga (WZMiUW: Kanał 
Wawerski)

0 3 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

22 Kanał Wawerski 25952 0,437 2,616
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego brak danych zły
leśno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,4

23 RW2000025954
Kanał Główny A (Kanał W, 
Kanał Siekierkowski, Kanał 
Portowy)

WZMiUW: Kanał Główny A 0 3,368 WZMiUW w Warszawie x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

23 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego brak danych zły zantropogenizowana nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

24 RW2000025954
Kanał Główny A (Kanał W, 
Kanał Siekierkowski, Kanał 
Portowy)

WZMiUW: Kanał Siekierkowski 0 1,31 WZMiUW w Warszawie x x x x Planowane do przekazania m. st. Warszawa 24 Kanał Główny "A" 25954 2,853 4,17
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego brak danych zły zantropogenizowana nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,5

25 RW2000025954
Kanał Główny A (Kanał W, 
Kanał Siekierkowski, Kanał 
Portowy)

WZMiUW: Kanał W 0 1,32 WZMiUW w Warszawie x x x x Planowane do przekazania m. st. Warszawa 25 Kanał Główny "A" 25954 5,818 7,123
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego brak danych zły zantropogenizowana nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3

26 RW2000025956
Kanał Kamionkowski wraz 
z Kanałem Gocławskim

WZMiUW: Kanał Stadionowy 0 0,378 WZMiUW w Warszawie Planowane do przekazania m. st. Warszawa 26 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
poniżej dobrego brak danych zły zantropogenizowana brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

27 RW2000025956
Kanał Kamionkowski wraz 
z Kanałem Gocławskim

Kanał Wystawowy (WZMiUW: Kanał 
Wystawowy)

0 1,76 WZMiUW w Warszawie x x x Planowane do przekazania m. st. Warszawa 27 Kanał Gocławski 259528 2,648 4,48
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
poniżej dobrego brak danych zły zantropogenizowana brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

28 RW2000025956
Kanał Kamionkowski wraz 
z Kanałem Gocławskim

Kanał Gocławski (WZMiUW: Kanał 
Gocławski)

0 2,316 WZMiUW w Warszawie x x x Planowane do przekazania m. st. Warszawa 28 Kanał Gocławski 259528 0 2,324
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
poniżej dobrego brak danych zły zantropogenizowana brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,5

29 RW200002611399 Narew- Zb. Siemianówka Narew 437,255 455,255 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace gwarantują prawidłowe utrzymanie 
urządzeń podstawowych Zbiornika Wodnego 
Siemianówka, oraz zapewniają warunki bezpiecznej 
eksploatacji. Efekty: zmniejszenie zagrożena 
powodziowego, zwiększenia przepływów niżówkowych, 
aktywizacja gospodarcza terenów wokół zbiornika, 
stworzenie warunków rozwoju ośrodków 
wypoczynkowych i sportów wodnych, produkcja 
ekologicznej energii elektrycznej, prowadzenie 
racjonalnej gospodarki rybackiej 

29 Narew 26 442,85 452,493
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły
OWO, Fitoplankton (wskaźnik 

fitoplanktonowy IFPL), Klasa wskaźnika 
FLORA

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK60 Dolina Narwi TAK 0,5

30 RW200002622749

Kanał Augustowski od 
stanowiska szczytowego 
do jeziora Necko z jez. 
Studzienicznym i Białym 
Augustowskim

Kanał Augustowski 46,5 47,4 RZGW w Warszawie x
zasypywanie wyrw w brzegach poprzez ich zabudowę 
roślinną

30 Kanał Augustowski 2622794 6,404 7,225
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna
presja 

hydromorfologiczna
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 0

31 RW200002622749

Kanał Augustowski od 
stanowiska szczytowego 
do jeziora Necko z jez. 
Studzienicznym i Białym 
Augustowskim

Kanał Augustowski 47,4 53 RZGW w Warszawie x
Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej destrukcji

31 Kanał Augustowski 2622794 7,225 12,333
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna
presja 

hydromorfologiczna
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 0,1

32 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Kanał Augustowski i rzeka Netta 0 32,4 RZGW w Warszawie x x x x
Zarastanie koryta roślinnością- ograniczenie przepływu, 
podpiętrzenie poziomu wód

32 Netta 2622 0 0
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB
PLH200005, 
PLH200008, 

PLB200006, BbPN

Ostoja 
Augustowska, 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja 

Biebrzańska, 
Biebrzański Park 

NIE 3,4,5

33 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Netta 0 17,85 RZGW w Warszawie x x
Zarastanie koryta roślinnością- ograniczenie przepływu, 
podpiętrzenie poziomu wód

33 Netta 2622 11,211 34,479
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB

PLH200005, 
PLH200008, 
PLB200002, 
PLB200006 

Ostoja 
Augustowska, 

Dolina Biebrzy, 
Puszcza 

Augustowska, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 0,3,5

34 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Kanał Augustowski 0 0,35 RZGW w Warszawie x x

Budowla uległa częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do jej dalszej destrukcji; usunięcie 
przemiałów poprawi warunki przepływu wód i spływu 
lodów

34 Netta 2622 0 0,319
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006, BbPN 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja 

Biebrzańska, 
Biebrzański Park 

Narodowy 

NIE 5

35 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Kanał Augustowski 0,35 5 RZGW w Warszawie x x
Remont wałów kanałowych zniszczonych przez bobry 
poprawi warunki przepływu wód i spływu lodów

35 Netta 2622 0,319 4,561
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006, BbPN 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja 

Biebrzańska, 
Biebrzański Park 

Narodowy 

NIE 5

36 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Kanał Augustowski 10,95 13,2 RZGW w Warszawie x
Usunięcie drzew powalonych poprawi warunki przepływu 
wód

36 Kanał Augustowski 262298 0 0,822
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

NIE 5

37 RW20002426279
Biebrza od Horodnianki do 
Ełku bez Ełku

Kanał Augustowski 0,35 10,95 RZGW w Warszawie x
Usunięcie drzew powalonych poprawi warunki przepływu 
wód

37 Netta 2622 0,319 11,211
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006, BbPN 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja 

Biebrzańska, 
Biebrzański Park 

Narodowy 

NIE 4,5

38 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Kanał Augustowski 13,2 15 RZGW w Warszawie x x
Usunięcie przemiałów poprawi warunki przejścia wód i 
spływu lodów; budowla uległa częściowemu zniszczeniu, 
brak napraw doprowadzi do dalszej destrukcji

38 Kanał Augustowski 262298 0,822 2,463
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska NIE 3,5

39 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Kanał Augustowski 19,25 26,6 RZGW w Warszawie x x
Usunięcie powalonych drzew i remont wałów kanałowych 
zniszczonych przez bobry poprawi warunki przepływu 
wód i spływu lodów

39 Kanał Augustowski 262298 6,34 13,044
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska NIE 5

40 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Kanał Augustowski 24,8 24,8 RZGW w Warszawie x
Budowla uległa częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do jej dalszej destrukcji

40 Kanał Augustowski 262298 13,914 13,95
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska NIE 5

41 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Kanał Augustowski 26,6 26,6 RZGW w Warszawie x
Budowla uległa częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do jej dalszej destrukcji

41 Kanał Augustowski 262298 16,16 16,212
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH200005 Ostoja 
Augustowska 

NIE 4

42 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Kanał Augustowski 27,6 27,6 RZGW w Warszawie x
Budowla uległa częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do jej dalszej destrukcji

42 Kanał Augustowski 262298 16,508 16,552
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH200005 Ostoja 
Augustowska 

NIE 4

43 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Kanał Augustowski 32,4 32,4 RZGW w Warszawie x
Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej destrukcji

43 Netta 2622 0 0
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
działania planowane na 

jazie
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

44 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Kanał Bystry 0 2,5 RZGW w Warszawie x
Usunięcie przemiałów poprawi warunki przejścia wód i 
spływu lodów

44 Netta 2622 37,956 40,842
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 0,1,4

Plan utrzymania wód obejmujący obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód 
(JCW)

Nazwa Jednolitych Części 
Wód 
(JCW)

Wykaz planowanych działań, 
o których mowa 

w art. 22ust. 1b [pkt]

Uzasadnienie konieczności realizacji robót z 
uwzględnieniem spodziewanych efektówich realizacji

Szacunkowa 
analiza kosztów i 

korzyści 
wynikających z 
planowanych 

działań. / tys. zł. /

Nazwa

kilometraż

podmiot wykonujący 
uprawnienia właścicieskie 

do wód

Wody w zlewni JCW Łącznik z warstwą 
GIS

Cechy odcinka objętego działaniami - powiązanie z MPHP 1:10 000 Cechy odcinka - waloryzacja hydromorfologicznaCechy JCWP Cechy odcinka objętego działaniami - obszary chronione

Cechy odcinka objętego 
działaniami - 

przeciwdziałanie skutkom 
suszy

Cechy odcinka objętego działaniami - powiązanie z aPGW i PZRP
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45 RW200002622989

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Necko do 
połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. 
Sajno

Węgorówka 0 4,25 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

45 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska TAK 0,5

46 RW200002628989 Kanał Kuwasy Kanał Kuwasy (Kanał Kuwaski) 0 14,88 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Kanał Kuwaski jest odbiornikiem wód z sieci 
odwadniającej następujące obiekty zmeliorowane 
użytkowane jako grunty rolne "Kuwasy I"," Kosiły- 
Łazarze", "Danowo-Miecze ." Kanał jest głownym 
trzonem obiektu nawadniającego "KuwasyI" oraz pełni 
funkcję przeciwpowodziową jeziora Rajgrodzkiego. 
Planowane prace konserwacyjne zapewnią utrzymanie 
koryta cieku we właściwym stanie. 

46 Kanał Kuwasy 262898 0,01 14,886
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 2,3,4,5

47 RW200002628989 Kanał Kuwasy Kanał Szymański 0 7,05 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Kanał Szymański jest jednym z kanałów sieci 
nawadniającej obi.melioracyjnego Kuwasy I oraz 
odbiornikiem nadmiaru wód obi. melioracyjnego 
"Danowo-Miecze.W celu prawidłowego funkcjonowania 
konieczne jest stałe utrzymywanie korta przedmiotowego 
cieku w właściwym stanie. Urządzenia melioracji 
podstawowych - przepusty z piętrzenim w km 0+306, 
1+894, 4+464, 5+831, 6+443, 7+041

47 Kanał Szymański 2628984 0,006 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

48 RW200002628989 Kanał Kuwasy
Doprowadzalnik A ob. Kuwasy (od ujęcia do 
K. Szymańskiego)

0 8,488 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Zaplanowane prace konserwacyjne wynikają z potrzeby 
zachowania zdolności przepustowej koryta cieku. 
Doprowadzalnik A jest jednym z kanałów sieci 
nawadniającej użytki zielone obiektu Kuwasy I w obrębie 
wsi Kosiły, Łazarze, Turczyn, Danowo, Miecze, Wólka 
Mała. 

48 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

49 RW200002628989 Kanał Kuwasy Doprowadzalnik A2 ob. Kuwasy 0 6,138 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Doprowadzalnik A2 jest jednym z kanałów sieci 
nawadniającej użytki zielone obi ektu melioracyjnego 
Kuwasy I w obrębie wsi Miecze, 
Biebrza,Pieńczykówek,Łamane Grądy .W celu 
prawidłowego funkcjonowania konieczne jest stałe 
utrzymywanie korta przedmiotowego cieku we 
właściwym stanie. 

49 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 0

50 RW200002628989 Kanał Kuwasy
Doprowadzalnik B ob. Kuwasy (od ujęcia do 
R. spod Stoczka + od B1 do końca)

0 7,06 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Doprowadzalnik B jest jednym z kanałów sieci 
nawadniającej użytki zielone obi.melioracyjnego Kuwasy I 
w obrębie wsi Kosiły, Łazarze, Bełda, Turczyn, Miecze, 
Pieńczykowo, Bie-brza.W celu prawidłowego funkcjo-
nowania konieczne jest stałe utrzy-mywanie korta 
przedmiotowego cieku we właściwym stanie. 

50 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska TAK 0

51 RW200002628989 Kanał Kuwasy
Doprowadzalnik B ob. Kuwasy (od ujęcia do 
R. spod Stoczka + od B1 do końca)

10,098 16,329 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Doprowadzalnik B jest jednym z kanałów sieci 
nawadniającej użytki zielone obi.melioracyjnego Kuwasy I 
w obrębie wsi Kosiły, Łazarze, Bełda, Turczyn, Miecze, 
Pieńczykowo, Bie-brza.W celu prawidłowego funkcjo-
nowania konieczne jest stałe utrzy-mywanie korta 
przedmiotowego cieku we właściwym stanie. 

51 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 0,5

52 RW200002628989 Kanał Kuwasy Doprowadzalnik C ob. Kuwasy 0 0,923 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Doprowadzalnik C jest jednym z kanałów sieci 
nawadniającej obi.melioracyjnego Kuwasy I.W celu 
prawidłowego funkcjonowania konieczne jest stałe 
utrzymywanie korta przedmiotowego cieku we 
właściwym stanie. 

52 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska TAK 0

53 RW20000266324 Kanał Żmudzki Kanał Żmudzki 0 11,32 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

53 Kanał Żmudzki 26714324 0 11,052
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK22 Chełmski TAK 1,2,3,5

54 RW200002663289 Kanał Lipiniecki Kanał Lipiniecki 0 12,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

54 Kanał Lipiniecki 26714328 0 12,222
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

55 RW200002663329 Kanał Świerżowski Kanał Świerżowski (Ciek Świerżowski) 0 7,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

55 Kanał Świerżowski 26714332 0 6,941
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla, Fosforany, poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK
PLH060102, 

PLB060003, PK9, 
OCHK22 

Las Żaliński, 
Dolina Środkowego 

Bugu, Chełmski 
Park Krajobrazowy, 

Chełmski 

TAK 2,3

56 RW2000232663322 Dopływ z Pławanic Kanał Świerżowski (Ciek Świerżowski) 7,3 10 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

56 Kanał Świerżowski 26714332 6,941 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060102, PK9 
Las Żaliński, 

Chełmski Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3

57 RW200002663729 Kanał Partyzantów Kanał Partyzantów 0 9,2 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

57 Kanał Partyzantów 26714372 0,017 22,117
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060003 Dolina Środkowego 
Bugu 

TAK 0,2,3,4,5

58 RW2000026642813
Kanał Wieprz-Krzna od 
Wieprza do dopł. z lasu 
przy Żulinkach

Kanał Wieprz-Krzna 0 109 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego.

58 Kanał Wieprz-Krzna 26714428 31,048 121,037
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK

PLB060006, 
PLB060019, PK44, 

OCHK218, 
OCHK239 

Lasy Parczewskie, 
Polesie, Park 
Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie, 

Pawłowski, Poleski 
Obszar 

Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 1,2,3,4,5

59 RW2000026642815

Kanał Wieprz-Krzna od 
dopł. z lasu przy Żulinkach 
do wypływu Danówki ze 
zb. Żelizna

Kanał Wieprz-Krzna 109 119,27 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego.

59 Kanał Wieprz-Krzna 26714428 20,712 31,043
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ NIE

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

60 RW200002664289

Kanał Wieprz-Krzna od 
wypływu Danówki ze zb. 
Żelizna do ujścia (EW. do 
Krzny Południowej)

Kanał Wieprz-Krzna 119,27 139,89 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego.

60 Kanał Wieprz-Krzna 26714428 0,16 20,712
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

61 RW2000026642813
Kanał Wieprz-Krzna od 
Wieprza do dopł. z lasu 
przy Żulinkach

Doprowadzalnik K-Z 0 10,4 WZMiUW w Lublinie x x x x x x doprowadzenie wody do zb. Zahajki i zb. Mosty 61 Rów D 2671448116 3,602 13,999
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB060014 Uroczysko Mosty-
Zahajki 

TAK 2,3,4,5

62 RW20002326648194
Zielawa od Krynicy do 
dopł. spod Niecielina

Doprowadzalnik K 0 1,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień 

62 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

63 RW200002664829 Kanał Paszenkowski Doprowadzalnik F 0 5,45 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień 

63 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna presja komunalna NZ NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK NIE TAK 0

64 RW200017248252 Dopływ spod Kolana Doprowadzalnik F 5,45 6,13 WZMiUW w Lublinie x x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień 

64 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

65 RW20000245684
Dopływ okresowy ze zb. 
Mytycze-Dratów

Zb. Mytycze 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń 
wodnych;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

65 Dopływ z jez. Mytycze 248126 4,868 5,368
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4

66 RW200023248129
Tyśmienica od źródeł do 
Brzostówki

Zb. Krzczeń 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń 
wodnych;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

66 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK44 
Park Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie 

TAK 0

67 RW20000245684
Dopływ okresowy ze zb. 
Mytycze-Dratów

Zb. Dratów 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń 
wodnych;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

67
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

68 RW200002664289

Kanał Wieprz-Krzna od 
wypływu Danówki ze zb. 
Żelizna do ujścia (EW. do 
Krzny Południowej)

Zbiornik Żelizna 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
retencjonowanie wody do nawodnień i gospodarki 
rybackiej

68 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

69 RW2000026648119
Zielawa od źródeł do 
Krynicy

Zielawa 59,18 62,72 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 69 Zielawa 2671448 59,667 62,719
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060014 Uroczysko Mosty-
Zahajki 

NIE 4,5

70 RW2000026648119
Zielawa od źródeł do 
Krynicy

Zbiornik Mosty 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x
retencjonowanie wody do nawodnień oraz dla potrzeb 
gospodarki rybackiej

70 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060014 Uroczysko Mosty-
Zahajki 

TAK 0

71 RW2000026648119
Zielawa od źródeł do 
Krynicy

Doprowadzalnik Z-M 0 2,92 WZMiUW w Lublinie x x x x doprowadzenie wody do zb. Mosty 71 Zielawa 2671448 65,332 68,246
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060014 Uroczysko Mosty-
Zahajki 

TAK 2,4

72 RW2000026648119
Zielawa od źródeł do 
Krynicy

Zbiornik Zahajki 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
retencjonowanie wody do nawodnień oraz dla potrzeb 
gospodarki rybackiej

72 Rów D 2671448116 1,768 2,293
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLB PLB060014 Uroczysko Mosty-
Zahajki 

NIE 3,5

73 RW200002664829 Kanał Paszenkowski Kanał Paszenkowski 0 13 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 73 Kanał Paszenkowski 26714482 0 12,999
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna presja komunalna NZ NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

74 RW20000267182 Kanał Bródnowski
Kanał Bródnowski (WZMiUW: Kanał 
Bródnowski)

0 10,98 WZMiUW w Warszawie x x x x Planowane do przekazania m. st. Warszawa 74 Kanał Bródnowski 267182 0,013 10,976
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW słaby
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły zantropogenizowana nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

75 RW20000267182 Kanał Bródnowski WZMiUW: Kanał Nr 26 0 2,45 WZMiUW w Warszawie x x x x Planowane do przekazania m. st. Warszawa 75 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW słaby
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły zantropogenizowana nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

76 RW20000267182 Kanał Bródnowski WZMiUW: Kanał Nr 19 0 1,953 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

76 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW słaby
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły zantropogenizowana nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

77 RW20000267182 Kanał Bródnowski WZMiUW: Kanał Nr 10 0 2,701 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

77 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW słaby
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły zantropogenizowana nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

78 RW200002671852
Długa od Dopływu z 
Rembertowa do ujścia

Długa 5,51 9,98 WZMiUW w Warszawie x x x x x
rzeka płynie na obwałowanym odcinku; teren miejski, 
zurbanizowany, przemysłowy

78 Długa 267184 5,535 10,005
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły

Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

79 RW200002671852
Długa od Dopływu z 
Rembertowa do ujścia

rz. Długa (WZMiUW: rz. Długa) 0 5,51 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Interwencje burmistrzów dzielnic, mieszkańców, Straży 
Miejskiej, zagrożenie podtopieniami obiektów 
budowlanych. Spodziewanym efektem będzie brak w/w.

79 Długa 267184 0,026 5,535
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły

Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

80 RW20000267189 Kanał Żerański Kanał C 0 1,38 WZMiUW w Warszawie x x x x x

 Likwiadacja ujemnych skutków piętrzenia wody - 
zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego spływu 
wód przesiąkowych, zapobieganie podtopieniom uzytków 
rolnych i terenów zabudowanych położonych w zasięgu 
oddziaływania Zalewu Zegrzyńskiego

80 Samica 2671886 1,648 3,028
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-

cd)piren, Związki 
tributylocyny

zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3

81 RW20000267189 Kanał Żerański Kanał E 0 0,66 WZMiUW w Warszawie x x x x x

 Likwiadacja ujemnych skutków piętrzenia wody - 
zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego spływu 
wód przesiąkowych, zapobieganie podtopieniom uzytków 
rolnych i terenów zabudowanych położonych w zasięgu 
oddziaływania Zalewu Zegrzyńskiego

81 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-

cd)piren, Związki 
tributylocyny

zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0

82 RW20000267189 Kanał Żerański Kanał H 0 2,34 WZMiUW w Warszawie x x x x x

 Celem robót jest zapewnienie drożności koryta w celu 
sprawnego spływu wysokich wód, zapobieganie 
podtopieniom połozonych w zasiegu oddziaływania 
uzytków rolnych.

82 Samica 2671886 4 6,133
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-

cd)piren, Związki 
tributylocyny

zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2

83 RW20000267189 Kanał Żerański Kanał A 0 0,2 WZMiUW w Warszawie x x x x x

 Celem robót jest zapewnienie drożności koryta w celu 
sprawnego spływu wysokich wód, zapobieganie 
podtopieniom połozonych w zasiegu oddziaływania 
uzytków rolnych.

83 Kanał Bródnowski Dolny 2674 23,161 23,361
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-

cd)piren, Związki 
tributylocyny

zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

84 RW20000267189 Kanał Żerański Kanał Żerański 8,6 17,2 RZGW w Warszawie x x
Udrożnienie kanału Żerańskiego na wysokości ujścia rzek 
Czarna i Długa ma na celu utrzymanie parametrów 
sródlądowej drogi wodnej.

84 Kanał Żerański 26718 8,6 17,199
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-

cd)piren, Związki 
tributylocyny

zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,4,5

85 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Rów C 0 3,12 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

 Likwiadacja ujemnych skutków piętrzenia wody - 
zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego spływu 
wód przesiąkowych, zapobieganie podtopieniom uzytków 
rolnych i terenów zabudowanych położonych w zasięgu 
oddziaływania Zalewu Zegrzyńskiego

85 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0

86 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Kanał A 0,733 2,161 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracji 
szczegółowej (rowy).

86 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK40 Nadbużański Park 
Krajobrazowy 

TAK 0

87 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Kanał Gąsiorowo 0 0,817 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z rowów 
przywałowych - ochrona przeciwpowodziowa, 
odprowadzenie wód z systemów melioracyjnych i 
umozliwienie poprawnego ich działania.

87 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0

88 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Narew 21,6 63 RZGW w Warszawie x x

Udrożnienie ujściowego odcinka koryta rzeki dla 
swobodnego spływu wód szczególnie powodziowych, rz. 
Rządza i rz. Prut.  Koszenie zapory czołowej w celu 
utrzymania własciwego stanu technicznego.

88 Narew 26 21,272 61,573
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) TAK A_485_W

Udrożnienie 
\"narwianej\" części 
Jeziora Zegrzyńskiego 
w km 43-62,5

NIE NIE TAK PK, OCHK PK40, OCHK308 
Nadbużański Park 

Krajobrazowy, 
Warszawski 

TAK 0,1,2,3

89 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Rów B 0 2,445 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

 Likwiadacja ujemnych skutków piętrzenia wody - 
zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego spływu 
wód przesiąkowych, zapobieganie podtopieniom uzytków 
rolnych i terenów zabudowanych położonych w zasięgu 
oddziaływania Zalewu Zegrzyńskiego

89 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0

90 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Bug 0 17 RZGW w Warszawie x x

Udrożnienie ujściowego odcinka koryta rzeki dla 
swobodnego spływu wód szczególnie powodziowych, 
zmniejszenie przyczyn powstawania zatorów lodowych, 
skoncentrowanie koryta rzeki dla przepływu niskich wód, 
poprawa warunków żeglugi śródlądowej.

90 Bug 26714 14,65 14,833
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) TAK A_490_W

Odbudowa budowli 
regulacyjnych i prace 
udrożnieniowe w 
korycie w celu 
umożliwienia spływu 
wielkich wód na 
rzece Bug w km 12 - 
34.

TAK
1_443_W
W_SW_17

Udrożnienie 
ujściowego odcinka 
rzeki Bug w km 0 - 5
Udrożnienie 
ujściowego odcinka 
rzeki Bug w km 5 - 12

NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140011, 
PLB140001, 
OCHK308 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Warszawski 

TAK 0,3

91 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Kanał A-2 0,9 1,223 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracji 
szczegółowej (rowy).

91 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK40 Nadbużański Park 
Krajobrazowy 

TAK 0

92 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Kanał Gąsiorowo (Kanał A-IX) 0,8 2,06 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

 Likwiadacja ujemnych skutków piętrzenia wody - 
zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego spływu 
wód przesiąkowych, zapobieganie podtopieniom uzytków 
rolnych i terenów zabudowanych położonych w zasięgu 
oddziaływania Zalewu Zegrzyńskiego

92 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0

93 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Kanał A-3 0,47 0,787 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracji 
szczegółowej (rowy).

93 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

94 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Kanał B-1/1 0 2,494 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracji 
szczegółowej (rowy).

94 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140007 Puszcza Biała TAK 0

95 RW2000172671992 Dopływ z Bartodziej Kanał B-2 0 0,471 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracji 
szczegółowej (rowy).

95 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK40 Nadbużański Park 
Krajobrazowy 

TAK 0

96 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Kanał C 0 0,88 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracji 
szczegółowej (rowy).

96 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK40 Nadbużański Park 
Krajobrazowy 

TAK 0

97 RW200002671999 Zalew Zegrzyński Kanał C 1,12 1,201 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracji 
szczegółowej (rowy).

97 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Klasa wskaźnika FLORA
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

98 RW200017267149 Prut Kanał C 0,88 1,12 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracji 
szczegółowej (rowy).

98 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

99 RW200002674 Kanał Bródnowski Dolny Kanał Bródnowski 0 20,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka przepływa przez tereny zabudowane gmin 
Wieliszew i Nieporęt, jest również odbiornikiem rowu 
szczegółowego położonego na terenach 
zurbanizowanych, jest odbiornikiem z oczyszczalni 
scieków, często słuzy jako odbiornik dla odwodnień 
budowlanych. Celem robót jest zapewnienie drożności 
koryta w celu sprawnego spływu wysokich wód, 
zapobieganie podtopieniom połozonych w zasiegu 
oddziaływania uzytków rolnych i terenów zabudowanych 
oraz infrastruktury drogowej.

99 Kanał Bródnowski Dolny 2674 0,288 20,719
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3
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100 RW20000275999 Zbiornik Włocławek Brak hydronimu Kanał Popłaciński 0 7,35 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Kanał jest jedynym i głównym odprowadzalnikiem wód z 
przyległych terenów oraz obiektów melioracyjnych. 
Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na kanale Popłacińskim będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
o powierzchni 257,08 ha użytków rolnych i rowów na 
długości 21,5km odprowadzających wody drenażowe do 
kanału. Zaniechanie prac utrzymaniowych na bieżąco 
spowoduje zamulenie koryta w tym nieprawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji podstawowej i 
szczegółowej na terenach zdrenowanych i przyległych do 
rzeki co w konsekwencji doprowadzi do dekapitalizacji 
urządzeń i podtopień terenów rolnych oraz budowli 
komunikacyjnych. Obok funkcji środowiskowej spełnia też 
istotną funkcję w ochronie przeciwpowodziowej.

100 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

101 RW20000275999 Zbiornik Włocławek Wisła 632,3 674,85 RZGW w Warszawie x
lodołamanie - udrożnienie koryta rzeki, zapewnienie 
swobodnego spływu lodów

101
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny  0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK 2_16_W
Makroniwelacja w 
czaszy Zbiornika 
Włocławskiego

TAK 2_16_W
Makroniwelacja w 
czaszy Zbiornika 
Włocławskiego

NIE TAK PLH PLH040039 Włocławska Dolina 
Wisły 

TAK 0,2,5

102 RW200010234939
Kamienna od Świśliny do 
Przepaści

Kamienna 48,6 50,4 RZGW w Warszawie x x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów

102 Kamienna 234 49,298 51,092
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH PLH260019 Dolina Kamiennej TAK 2,3

103 RW200010234939
Kamienna od Świśliny do 
Przepaści

Kamienna 50,4 65,1 RZGW w Warszawie x x x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów

103 Kamienna 234 51,092 65,751
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260019, 
OCHK56 

Dolina Kamiennej, 
Dolina Kamiennej 

TAK 2,3,4

104 RW200010234939
Kamienna od Świśliny do 
Przepaści

Kamienna 65,1 72,1 RZGW w Warszawie x x x
uzupełnienie narzutu kamiennego zatrzyma proces 
dalszego niszczenia a w konsekwencji zabezpieczy 
skutecznie skarpy brzegowe przed rozmywaniem

104 Kamienna 234 65,751 72,731
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, Dolina 

Kamiennej 
TAK 2,3

105 RW20001023499
Kamienna od Przepaści do 
ujścia

Ciek A Wola Pawłowska 0 2,036 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wódz obiektów melioracji szczegółowej o 
pow. 107 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych oraz zapewni prawidłowe funkcjonowanie 
przepompowni, której zadaniem jest przerzut wód rzeki 
poprzez wał przeciwpowodziowy do rz. Kamiennej. 

105 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Zasadowość ogólna, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK295 Solec nad Wisłą TAK 0

106 RW20001023499
Kamienna od Przepaści do 
ujścia

Kamienna 0 16,6 RZGW w Warszawie x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów

106 Kamienna 234 0 16,838
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Zasadowość ogólna, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060045, 
PLH260019, 
PLB140006, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 

Kamiennej, 
Małopolski Przełom 

Wisły, Solec nad 
Wisłą 

TAK 1,2,3

107 RW20001023499
Kamienna od Przepaści do 
ujścia

Kamienna 16,6 36,18 RZGW w Warszawie x x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów

107 Kamienna 234 16,838 36,699
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Zasadowość ogólna, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260019, 
OCHK56 

Dolina Kamiennej, 
Dolina Kamiennej 

TAK 1,2,3

108 RW20001023499
Kamienna od Przepaści do 
ujścia

Kamienna 36,18 48,6 RZGW w Warszawie x x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów

108 Kamienna 234 36,699 49,298
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Zasadowość ogólna, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH PLH260019 Dolina Kamiennej TAK 2,3

109 RW20001023499
Kamienna od Przepaści do 
ujścia

Pawłówka 2,1 3,14 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x

Przedmiotowa rzeka z uwagi na rolniczy charakter 
przyległych obszarów wymaga rokrocznie konserwacji. 
Konserwacja ta ma głównie na celu usprawnienie 
przepływu wód w rzece, w tym wezbraniowych poprzez 
ograniczenie dużej ilości zalegającej w korycie rzeki 
biomasy, za której bujnym rozwojem kryją się pierwiastki 
biogenne. Poza tym wykonane prace konserwacyjne 
doprowadzą do większego natlenienia wód i polepszenia 
stosunków wodnych na sąsiednich obszarach rolnych, co 
usprawni prowadzenie prac polowych oraz zwiększy 
zbierany plon przez rolników. Wykonanie robót w obrębie 
rzeki pozwoli również na swobodny przepływ wód przez 
istniejące budowle komunikacyjne, które ze względu na 
obecność tam bobrowych i bujnej roślinności porastającej 
skarpy oraz dno są częściowo zamulane przez osadzający 
w stagnującej wodzie materiał mineralny. Dodatkowo 
udrożnienie koryta przedmiotowej rzeki usprawni prace 
zlokalizowanej na jej wodach pompowni chroniącej 
przyległe tereny zabudowane przed zalaniem 
dopływającymi wodami w czasie trwania wezbrania 
powodziowego. Zmniejszenie ryzyka wylewu wód 
rzecznych ograniczy ponadto czasowe wyłączenie z 
funkcjonowania infrastruktury energetycznej, 
komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz 
powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w 
skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez dostanie 
się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub instalacji 
przemysłowych.

109 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Zasadowość ogólna, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK295 Solec nad Wisłą TAK 0

110 RW200010254179
Pilica od  Kanału 
Koniecpol-Radoszewnica 
do Zwleczy

Kanał Ulgi Pilicy 0 4,37 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie , 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewneji kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

110 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Zasadowość ogólna, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH260018, 
OCHK219, 
OCHK309 

Dolina Górnej 
Pilicy, Piliczański, 
Włoszczowsko-

Jędrzejowski 

TAK 0

111 RW200010254179
Pilica od  Kanału 
Koniecpol-Radoszewnica 
do Zwleczy

Pilica 263 264,728 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

111 Pilica 254 274,129 275,854
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Zasadowość ogólna, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 2,3

112 RW20001025451
Pilica od Zwleczy do 
Zbiornika Sulejów

Struga Rączki 0 4,6 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu. Tego typu prace 
przyczynią się do poprawy przepustowości koryta rzeki 
oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki spływu 
wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych oraz 
zapewnią obiektom prawidłowe działanie nawadniająco - 
odwadniające. Również zapobiegną erozji dennej i 
brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) 
prowadzone będzie głównie w celu powiększenia 
zdolności przepustowej koryta lub dla wzmocnienia 
systemu korzeniowego roślinności porastającej skarpę. 
Należy podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i 
skutków uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w 
konstrukcji budowli, dość szybko poprawią drożność 
koryta rzeki i budowli. Odpowiednio zaplanowane i 
realizowane prace utrzymaniowe w znacznym stopniu 
pomagą w utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane 
środki minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

112 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna
presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK

PLH260004, 
PLH260018, 

PK4701, 
OCHK2482 

Ostoja 
Przedborska, 
Dolina Górnej 

Pilicy, Przedborski 
Park Krajobrazowy 

(Świętokrzyski), 
Przedborski 

(Świętokrzyski) 

TAK 0

113 RW20006243169 Łopuszanka Łopuszanka 0 6,4 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

113 Łopuszanka 24316 0,009 5,383
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH060030 Izbicki Przełom 
Wieprza 

NIE 5

114 RW2000152435
Wieprz od Zbiornika 
Nielisz do Żółkiewki

Wieprz 199,3 235,08 RZGW w Warszawie x x x

Usuwanie zatorów z powalonych drzew/bobry/ zmniejszy 
zagrożenie powodziowe /podtopienia lokalne użytków 
rolnych i zabudowań/ poprzez poprawę warunków 
przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów. Drożność 
koryta. Remont jazów w Tarnogórze związany z 
bezpieczeństwem obiektu. Zabezpieczenie wysokiej 
skarpy brzegu:ZB-L/224 /sufozja / zlikwiduje zjawiska 
osuwiskowe -Park Zabytkowy.

114 Wieprz 24 247,61 293,199
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 15 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060030, 
PLB060020, 
OCHK112 

Izbicki Przełom 
Wieprza, Ostoja 

Nieliska, 
Grabowiecko-

Strzelecki 

TAK 1,2,3,5

115 RW20001524699
Bystrzyca od zb. 
Zemborzyckiego do ujścia

Bystrzyca 0 23 RZGW w Warszawie x

Usuwanie zatorów z powalonych drzew/bobry/ zmniejszy 
zagrożenie powodziowe /podtopienia lokalne użytków 
rolnych i zabudowań/ poprzez poprawę warunków 
przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów. Drożność 
koryta

115 Bystrzyca 246 0 24,12
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 15 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego Trifluralina zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060096, 
OCHK44 

Bystrzyca 
Jakubowicka, 

Dolina Ciemięgi 
TAK 1,2,3

116 RW20001524699
Bystrzyca od zb. 
Zemborzyckiego do ujścia

Bystrzyca 23 29 RZGW w Warszawie x x x x

Konserwacja odcink a uregulowanego Bystrzycy na 
terenie miasta Lublina/usuwanie roślinności , zabudowa 
wyrw brzegowych. Remont stopnia i bystrotoku 
betonowego. Budowle stablizują dno rzeki /redukcja 
spadku/ 

116 Bystrzyca 246 24,12 30,86
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 15 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego Trifluralina zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

117 RW20001524699
Bystrzyca od zb. 
Zemborzyckiego do ujścia

Bystrzyca 29 32,93 RZGW w Warszawie x x

Usuwanie zatorów z powalonych drzew/bobry/ 
zmniejsząy zagrożenie powodziowe /podtopienia lokalne 
użytków rolnych i zabudowań/ poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu 
lodów.Drożność koryta. 

117 Bystrzyca 246 30,86 49,042
powyżej 5 m na części 

odcinka
 15 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego Trifluralina zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK29 Czerniejowski TAK 0,1,2,3,5

118 RW20001623529 Krępianka Krępianka 0 36,804 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z terenów zurbanizowanych (tereny 
utwardzone, oczyszczalnie ścieków - Rzeczniów, Lipsko, 
Solec nad Wisłą) oraz wód z obiektów melioracji 
szczegółowej o pow. 748 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece 
oraz korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników wodnych. 
Uchroni przed podtopieniami występujacymi w m. 
Rzeczniów oraz pomiędzy m. Lipsko, a Solcem nad Wisłą.

118 Krępianka 2352 0,215 36,961
powyżej 5 m na części 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Solec nad 

Wisłą 

TAK 0,1,2,3,4,5

119 RW20001623529 Krępianka Struga Solec Raj 0 3,408 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wódz obiektów melioracji szczegółowej o 
pow. 126 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych oraz przepompowni, której zadaniem jest 
przerzut wód rzeki poprzez wał przeciwpowodziowy do 
rz.Krępianki. 

119 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Solec nad 

Wisłą 

TAK 0

120 RW2000162661485 Rzeczyca do granicy RP Rzeczyca 10,6 37,066 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

120 Rzeczyca 26714148 20,565 36,443
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

121 RW2000162661485 Rzeczyca do granicy RP Szyszła 0 16,054 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

121 Szyszła 267141482 0 16,03
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060042, 
PLB060018 

Łąki nad Szyszłą, 
Dolina Szyszły 

TAK 2,3,4,5

122 RW2000162661661
Dopływ z Horoszczyc do 
granicy RP

BIAŁA 1,4 9,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

122 Dopływ z Horoszczyc 26714166 1,408 1,408
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3

123 RW200016266163
Warężanka od źródeł do 
granic RP

WARĘŻANKA 21 37,554 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

123 Warężanka 2671416 17,605 32,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5

124 RW200016266189 Bukowa BUKOWA 0 25,8 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

124 Bukowa 2671418 0,008 25,199
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK
PLB060003, 
OCHK1872, 

OCHK34 

Dolina Środkowego 
Bugu, Nadbużański 

(Lubelskie), 
Dołhobyczowski 

TAK 2,3,4

125 RW200016266189 Bukowa BUKOWA "A" /Rów Kozacki/ 0 5,94 WZMiUW w Lublinie x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

125 Rów Kozacki 267141812 0 5,919
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

126 RW2000162662189 Rachanka Rachanka 0 16,94 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

126 Rachanka 26714218 0 16,897
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060017 Zlewnia Górnej 
Huczwy 

TAK 2,3,4

127 RW2000162662189 Rachanka Wożuczynka 0 15,05 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

127 Wożuczynka 267142182 0 11,131
powyżej 5 m na części 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060017 Zlewnia Górnej 
Huczwy 

TAK 2,3,4

128 RW2000162662189 Rachanka Ciek Siemierz 0 6,576 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

128 Dzierążanka 2671421822 0,22 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

129 RW200016266229 Kmiczynka KAMIEŃ 13,316 18,657 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

129 Kamionka 26714228 13,418 20,9
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

130 RW200016266229 Kmiczynka Kmiczynka 0 13,76 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

130 Kmiczynka 2671422 0 13,76
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060017 Zlewnia Górnej 
Huczwy 

NIE 3,4

131 RW200016266229 Kmiczynka Kamień 0 13,316 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

131 Kamionka 26714228 0 13,418
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060017 Zlewnia Górnej 
Huczwy 

TAK 2,3

132 RW2000162662369 Dopływ ze Starej Wsi KANAŁ LIPOWIEC 3,65 14,08 WZMiUW w Lublinie x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

132 Dopływ ze Starej Wsi 26714236 3,712 13,899
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060084, 
PLB060011 

Adelina, Ostoja 
Tyszowiecka 

TAK 1,2,3,5

133 RW2000162662369 Dopływ ze Starej Wsi Kanał Lipowiec 0 3,65 WZMiUW w Lublinie x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

133 Dopływ ze Starej Wsi 26714236 0,005 3,712
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060084, 
PLB060011 

Adelina, Ostoja 
Tyszowiecka 

TAK 2,3

134 RW200016266269 Henrykówka Henrykówka 10,77 15,42 WZMiUW w Lublinie x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

134 Henrykówka 2671426 10,742 13,625
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

135 RW200016266269 Henrykówka Henrykówka 0 10,77 WZMiUW w Lublinie x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

135 Henrykówka 2671426 0 10,742
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

136 RW200016266289 Białka BIAŁKA 0 18,634 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

136 Białka 2671428 0 18,457
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

137 RW2000162663166
Wełnianka od źródeł do 
Dopływu spod Kułakowic

UCHAŃKA 0 7,418 WZMiUW w Lublinie x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

137 Uchańka 267143162 0 7,417
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK112 Grabowiecko-
Strzelecki

NIE 4,5

138 RW2000162663166
Wełnianka od źródeł do 
Dopływu spod Kułakowic

Wełnianka 20,32 32,83 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

138 Wełnianka 26714316 20,326 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 16 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK112 Grabowiecko-
Strzelecki

TAK 0,2,3
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139 RW20001723629 Iłżanka do Małyszyńca Brodek (Struga Trębowiec) 1,47 9,87 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

139 Brodek 23616 1,48 9,883
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK119, 
OCHK56

Iłża-Makowiec, 
Dolina Kamiennej

TAK 0,3

140 RW20001723629 Iłżanka do Małyszyńca Iłżanka 57,99 66,011 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Zapewnić ochronę przed powodzią terenów zielonych 
(łak, pastwisk) przyległych do rzeki. Zapewnic bezpieczny 
spływ lodu w okresie zimowym

140 Iłżanka 236 58,424 66,434
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK119, 
OCHK56

Iłża-Makowiec, 
Dolina Kamiennej

TAK 1,2,3

141 RW20001723629 Iłżanka do Małyszyńca Iłżanka 69,172 78,765 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Odpływ z drenowania, obiekt zmeliorowany Mirów - 
Rogów, zabezpieczenie gruntów przed powodzią i 
podtopieniami

141 Iłżanka 236 69,592 76,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1691
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki)

TAK 0,3

142 RW20001723629 Iłżanka do Małyszyńca Iłżanka (Iłżanka) 64 67,25 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych. 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. Prace 
utrzymaniowe na rzece Iłżance są niezbędne z uwagi na 
fakt, iż rzeka posiada bardzo małe spadki dna co sprzyja 
powstawaniu zamulisk i intensywnego porostu roślinności 
wodnej. Brak utrzymania rzeki Iłżanki może znacząco 
podnieść ryzyko zagrożenia powodzią na przyległych 
terenach uprawnych, a w szczegóności spowoduje 
zagrożenie dla dróg, wojewódzkiej, powiatowych i 
gminnych, które kolidują z rzeką. Należy również 
nadmienić, że prace utrzymaniowe nie spowodują 
obniżenia poziomu wód w torfach a jedynie pozwolą 
utrzymać jej stały poziom. Należy mieć na uwadze 
nadrzędny interes społeczny oraz fakt braku rozwiazań 
alternatywnych

142 Iłżanka 236 66,435 69,684
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 2,3

143 RW20001723629 Iłżanka do Małyszyńca Małyszyniec (Struga Małyszyniec) 7,03 13,38 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

143 Małyszyniec 2362 8,112 14,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260038, 
OCHK56 

Uroczyska Lasów 
Starachowickich, 
Dolina Kamiennej 

TAK 1,2,5

144 RW20001723629 Iłżanka do Małyszyńca Zbijówka 0 4,01 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Zapewnic ochrone przed powodzią, podtopieniem 
użytków zielonych przyległych do rzeki

144
Dopływ spod Krza 
Niedźwiedziego

23614 0 4,007
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1691
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki)

TAK 2,3

145 RW20001723629 Iłżanka do Małyszyńca Dopływ spod Lipi (Ciek od Lipia) 0 5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

145 Dopływ spod Lipi 23622 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260038, 
OCHK56 

Uroczyska Lasów 
Starachowickich, 
Dolina Kamiennej 

TAK 2,3

146 RW20001723629 Iłżanka do Małyszyńca Struga Trębowiec 0 1,49 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Zapewnić spływ wody w okresie jesienno - wiosennym. 
Zapewnić ochrone przed podtopieniami terenów lesnych i 
łąk.

146 Brodek 23616 0 1,49
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK119 Iłża-Makowiec TAK 2,3

147 RW20001723629 Iłżanka do Małyszyńca Małyszyniec 0 7,9 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Zapewnic ochrone przed powodzią, podtopieniem 
użytków zielonych przyległych do rzeki

147 Małyszyniec 2362 0 8,108
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK119 Iłża-Makowiec TAK 2,3,4,5

148 RW20001723629 Iłżanka do Małyszyńca Struga Zbijówka (Struga Zbijówka) 4 7,48 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

148
Dopływ spod Krza 
Niedźwiedziego

23614 4,009 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 0

149 RW20001723632 Dopływ w Błazinach Błazinka 0 4,22 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Zapewnić ochronę użytków zielonych przed 
podtopieniami i powodzią.

149 Dopływ w Błazinach 23632 0,376 4,605
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK119 Iłża-Makowiec NIE 3

150 RW20001723654
Dopływ spod Kol. 
Pasztowa Wola

 Ciek od Pasztowej Woli 4,79 10,457 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z obiektów melioracji szczegółowej o 
pow. 232 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece.

150
Dopływ spod Kolonii 

Pasztowa Wola
23654 4,757 8,768

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,5

151 RW20001723654
Dopływ spod Kol. 
Pasztowa Wola

Ciek od Pasztowej Woli 0 4,79 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Zapewnić ochronę użytków zielonych przed 
podtopieniami i powodzią.

151
Dopływ spod Kolonii 

Pasztowa Wola
23654 0,002 4,757

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

152 RW20001723658 Dopływ z Czerwonej Stonawka 0 9,131 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z obiektów melioracji szczegółowej o 
pow. 705 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych oraz korzystanie z wód dla potrzeb 
zbiorników wodnych.

152 Dopływ z Czerwonej 23658 0,004 8,776
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

153 RW200017236649
Modrzejowianka do 
Kobylanki

Modrzejowianka (Modrzejowica) 9,24 25,96 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Zapewnić ochronę przed powodzią terenów zielonych 
(łak, pastwisk) przyległych do rzeki.

153 Modrzejowianka 2366 9,24 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140015, 
OCHK119 

Pakosław, Iłża-
Makowiec 

TAK 1,2,3,4

154 RW200017236649
Modrzejowianka do 
Kobylanki

Łączanka 0 10,96 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Obiekt zmeliorowany Łączany Zapewnić ochrone przed 
powodzia terenów przyległych do rzeki, łak, pastwisk, 
budynków gospodarczych i mieszkalnych. Zapewnić 
odpływ z obiektu zmeliorowanego

154 Modrzejowianka 2366 19,748 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK119 Iłża-Makowiec TAK 0,2,3

155 RW200017236649
Modrzejowianka do 
Kobylanki

Kobylanka 0 21,526 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Obiekt zmeliorowany Grabina - Kobylany I, Gębarzów IIA, 
Gębarzów IIB. Zapewnić ochrone przed powodzią 
terenów przyległych do rzeki. Zapewnic odpływ z obiektu 
zmeliorowanego. Zapewnic bezpieczny spływ lodu w 
okresie zimowym

155 Kobylanka 23664 0,012 0,012
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK119 Iłża-Makowiec TAK 0,2,3,5

156 RW20006252249 Kobyłka Kobyłka 0 7,024 WZMiUW w Warszawie x x x x
Zapewnic ochronę przed podtopieniami i powodzią 
budynków mieszlanych,gospodarczych i uzytków 
zielonych (łak

156 Kobyłka 25224 18,518 25,475
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1691
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki)

TAK 1,2,3

157 RW200017236669 Mucha Mucha (Kłonówka) 0 12,352 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z obiektów melioracji szczegółowej o 
pow. 2243 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych.

157 Mucha 23666 0,002 12,287
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

158 RW200017236689 Tczówka Tczówka 0 13,171 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z terenu zurbanizowanego (tereny 
utwardzone, oczyszczalnia ścieków - m. Tczów) oraz wód 
z obiektów melioracji szczegółowej o pow. 3663 ha 
użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece.

158 Tczówka 23668 0,004 13,172
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

159 RW200017236729 Kosówka Kosówka (Kosówka Wschód) 0 11,392 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód rzeki Kosówki Południe 
wykorzystywanej rolniczo oraz wód z obiektów melioracji 
szczegółowej o pow. 271 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych oraz korzystanie z wód dla potrzeb 
zbiorników wodnych.

159 Kosówka 23672 0,005 0,005
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5

160 RW200017236729 Kosówka Kosówka (Kosówka Południe) 0 3,27 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z obiektów melioracji szczegółowej o 
pow. 269 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych oraz korzystanie z wód dla potrzeb 
zbiorników wodnych.

160 Dopływ z Podolan 236722 0 3,263
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

161 RW20001723689 Strużanka Strużanka 0 14,891 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z obiektów melioracji szczegółowej o 
pow. 613 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece.

161 Strużanka 2368 0,005 14,775
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

162 RW20001723729 Zwoleńka Zwoleńka (Zwolenka) 0 44,05 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód rzek: Cieku od Mierziączki, Cieku od 
Niwek, Sycynki, Filipinki, Piatkowego Stoku, które są 
wykorzystywane rolniczo oraz wód z terenu 
zurbanizowanego (tereny utwardzone, oczyszczalnie 
ścieków m. Zwoleń) oraz wód z obiektów melioracji 
szczegółowej o pow. 1399 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece 
oraz korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników wodnych.

162 Dopływ z Linowa 237212 1,12 5,765
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

BZT5, ChZT-Cr, Azot amonowy, Azot 
Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLH140006, 
PLH140035, 
PLB140006, 
PLB140013, 

REZ69, PK28, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Zwoleńki, Puszcza 

Kozienicka, 
Małopolski Przełom 

Wisły, Ostoja 
Kozienicka, 
Borowiec, 

Kozienicki Park 
Krajobrazowy, 
Dolina rzeki 

Zwolenki 

TAK 1,2,3,5

163 RW20001723729 Zwoleńka Filipinka 0 6,766 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z obiektów melioracji szczegółowej o 
pow. 801ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece 
oraz korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników wodnych.

163 Dopływ spod Jadwinowa 237216 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

BZT5, ChZT-Cr, Azot amonowy, Azot 
Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

164 RW20001723729 Zwoleńka Piątkowy Stok 0 8,335 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z terenu zurbanizowanego (tereny 
utwardzone - m. Zwoleń) oraz wód z obiektów melioracji 
szczegółowej o pow. 830 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece 
oraz korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników wodnych.

164 Piątkowy Stok 23722 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

BZT5, ChZT-Cr, Azot amonowy, Azot 
Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

165 RW20001723729 Zwoleńka Sycynka 0 12,535 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie oraz wód z 
obiektów melioracji szczegółowej o pow. 1507 ha 
użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece 
oraz korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników wodnych.

165 Dopływ z Sycyny 23726 0 12,539
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

BZT5, ChZT-Cr, Azot amonowy, Azot 
Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140006, 
OCHK81 

Dolina Zwoleńki, 
Dolina rzeki 

Zwolenki 
TAK 2,3,5
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166 RW20001723769 Plewka Plewka 8 25,632 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód rzeki Czerniawki oraz wód z obiektów 
melioracji szczegółowej o pow. 712 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych oraz korzystanie z wód dla potrzeb 
zbiorników wodnych.

166 Plewka 2376 8,099 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

167 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Ciek A Chotcza 0 4,511 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód rzeki Ciek B Chotcza oraz wód z 
obiektów melioracji szczegółowej o pow. 11 ha użytków 
rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych oraz przepustu wałowego, którego 
zadaniem jest przeprowadzenie wód rzeki poprzez wał 
przeciwpowodziowy do rz.Wisły.

167 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Solec nad 

Wisłą 

TAK 0

168 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Ciek B Chotcza 0 1,157 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z obiektów melioracji szczegółowej o 
pow. 23 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych.

168 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK295 Solec nad Wisłą TAK 0

169 RW20001723769 Plewka Plewka 0 8 WZMiUW w Lublinie x x x x x

Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią. Zgłoszone przez WZM i 
UW w Lublinie działania są niezbędne ze względu na fakt, 
że odprowadzanie wód powodziowych do rzeki Wisły 
odbywa się przez przepust wałowy, stąd ujściowy odcinek 
rzeki musi być utrzymywany w pełnej sprawności 
technicznej.

169 Plewka 2376 0,183 8,079
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH060045, 
PLB140006, PK27 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kazimierski 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,3,4,5

170 RW20001723949 Klikawka Klikawka 0 2,754 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowychi ochrony przeciwpowodziowej.

170 Klikawka 2394 4,802 6,791
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140004 Dolina Środkowej 
Wisły 

NIE 3,4,5

171 RW20001723949 Klikawka Struga Anielin 0 6,8 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Odprowadzenie wód z obiektów melioracji szczegółowych 
Wysokie Koło i Markowola. Udrożnienie koryta rzeki dla 
umożliwienia spływu wód wezbraniowych celem ochrony 
użytków rolnych i dobytku ludności przed podtopieniami.

171 Niewiadomka 23946 0,724 7,226
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

172 RW20001723949 Klikawka Klikawka 4,6 17,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

172 Klikawka 2394 6,791 20,928
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

173 RW20001723949 Klikawka Dopływ spod Kol Piskorów 0 3,16 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

173
Dopływ spod Kolonii 

Piskorów
23942 0 3,144

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

174 RW20001723949 Klikawka Dopływ spod Kol Klikawa 0 2,49 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

174
Dopływ spod Kolonii 

Klikawa
23944 0 2,322

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

175 RW20001724389 Rejka Rejka 8,6 15,65 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

175 Rejka 2438 8,6 15,65
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

176 RW200017243989 Rów Mokry Rów Mokry (Dorohucza) 4,6 18,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

176 Rów Mokry 24398 4,805 18,365
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060065, 
OCHK218 

Pawłów, Pawłowski TAK 1,2,3,4

177 RW200017245169 Białka Bialka 8,6 10,55 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

177 Białka 24516 0 1,652
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla, 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060005, PK41 

Dolina Środkowego 
Wieprza, 

Nadwieprzański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2

178 RW20001724529 Mogilnica Mogilnica(Mogielnica) 12,1 31,1 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

178 Mogilnica 2452 10,81 27,77
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH060033 Dobromyśl TAK 2,3,4,5

179 RW20001724569
Świnka bez dopł. spod 
Kobyłki

Świnka 0 32,55 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

179 Świnka 2456 0 32,549
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK41, OCHK22 
Nadwieprzański 

Park Krajobrazowy, 
Chełmski 

NIE 3,4,5

180 RW20001724569
Świnka bez dopł. spod 
Kobyłki

Kanał A 0 3,46 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

180 Dopływ spod Kobyłki 24568 0 3,462
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,4

181 RW20000245684
Dopływ okresowy ze zb. 
Mytycze-Dratów

Kanał A 3,46 5,79 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

181 Dopływ ze zb. Dratów 245688 0,004 0,004
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

182 RW20001724569
Świnka bez dopł. spod 
Kobyłki

Kanał A 0 0 3,34 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

182 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5

183 RW20001724569
Świnka bez dopł. spod 
Kobyłki

Jagielna (Ciek Wygoda) 0 1,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

183 Jagielna 24562 0 1,799
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK22 Chełmski NIE 4,5

184 RW20001724569
Świnka bez dopł. spod 
Kobyłki

Świnka 32,55 42,686 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

184 Świnka 2456 32,549 42,685
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK22 Chełmski NIE 5

185 RW200017248149 Bobrówka Bobrówka 0 2,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 185 Bobrówka 24814 0 2,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK44 
Park Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie 

NIE 5

186 RW200017248149 Bobrówka Bobryk 5,3 6,7 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 186 Bobrówka 24814 18,349 19,765
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB060019, 
OCHK239 

Polesie, Poleski 
Obszar 

Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 1,3

187 RW200017248149 Bobrówka Jezioro Skomielno (Zbiornik Skomelno) 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
retencjonowanie wody do nawodnień oraz dla potrzeb 
gospodarki rybackiej

187
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK239 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 0

188 RW200017248149 Bobrówka Doprowadzalnik S 0 0,81 WZMiUW w Lublinie x x x x doprowadzenie wody do zb. Skomelno 188 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK239 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 0

189 RW200017248149 Bobrówka Bobrówka 2,5 24,25 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

189 Bobrówka 24814 2,5 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK

PLH060076, 
PLH060107, 
PLB060004, 
PLB060006, 

REZ608, PK44 

Brzeziczno, Ostoja 
Parczewska, 

Dolina Tyśmienicy, 
Lasy Parczewskie, 
Jezioro Brzeziczno, 
Park Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie 

TAK 0,1,2,3,4,5

190 RW200017248149 Bobrówka Ciek A Uścimów 0 1,66 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

190 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH060107, 
PLB060006, PK44 

Ostoja 
Parczewska, Lasy 
Parczewskie, Park 

Krajobrazowy 
Pojezierze 
Łęczyńskie 

TAK 0,2

191 RW200017248149 Bobrówka Bobryk 0 5,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

191 Bobrówka 24814 13,097 18,349
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK44 
Park Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie 

TAK 2,4

192 LW30698 Zagłębocze Zb. Zagłębocze 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń 
wodnych;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

192
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 7a jezioro

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Widzialność, % O2 w hypolimnionie dobry brak danych zły rolno-leśna

rolnictwo z 
zabudową 

rozproszoną, 
turystyka i rekreacja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK44 
Park Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie 

TAK 0

193 RW200017248249 Kodenianka Kodenianka 0 14,38 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 193 Kodenianka 24824 1,935 16,316
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB060006, 
OCHK239 

Lasy Parczewskie, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

NIE 3,4,5

194 RW200017248249 Kodenianka Kodenianka 14,38 19,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

194 Kodenianka 24824 16,316 21,693
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK239 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

NIE 4,5

195 RW2000172482549 Strumień Zaniowski Strumień Zaniowski (Kanał Zaniowski) 0 9,12 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 195 Strumień Zaniowski 248254 0 9,119
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

196 RW2000172482699 Piskorzanka Piskorzanka 0 13,02 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 196 Piskorzanka 24826 0 12,638
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

197 RW2000172482699 Piskorzanka Piskorzanka A 0 2,9 WZMiUW w Lublinie x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 197 Piskorzanka A 2482672 0 2,946
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

198 RW2000172482699 Piskorzanka
Rów Gęś-Czeberaki
(Doprowadzalnik Gęś-Czeberaki)

0 9,66 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień

198 Rów Gęś-Czeberaki 248264 0 9,578
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK NIE NIE 5

199 RW2000172482729 Kołodziejka Kołodziejka (Kłodzianka) 0 11,75 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 199 Kołodziejka 248272 0 10,473
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

200 RW200017248289 Konotopa Konotopa 0 19,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
zapewnienie swobodnego spływu  wód i prawidłowej 
gospodarki rybackiej

200 Konotopa 24828 0 19,22
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060107, 
PLB060006, 
OCHK239 

Ostoja 
Parczewska, Lasy 

Parczewskie, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 1,2,3,4,5

201 RW200017248329 Piskornica Piskornica 0 10,17 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 201 Piskornica 24832 0 10,274
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy TAK 2,3,4,5

202 RW200017248329 Piskornica Rów D 1,97 6,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
zapewnienie swobodnego spływu wód i prawidłowej 
gospodarki rybackiej

202 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy TAK 0,3

203 RW20002424819
Tyśmienica od Brzostówki 
do Piwonii

Rów D 0 1,97 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
zapewnienie swobodnego spływu wód i prawidłowej 
gospodarki rybackiej

203 Piskornica 24832 1,139 3,274
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy NIE 3

204 RW200017248329 Piskornica Nowa Tyśmienica 0 2,84 WZMiUW w Lublinie x x x prowadzenia prawidłowej gospodarki rybackiej 204 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy TAK 0

205 RW200017248329 Piskornica Piskornica 10,17 24,46 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

205 Piskornica 24832 10,274 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,3,4,5

206 RW20000245684
Dopływ okresowy ze zb. 
Mytycze-Dratów

Dopr. Dratów-Mytycze 0 22,2 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

206 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

207 RW20001724849 Stara Piwonia Stara Piwonia (Piwonia Milanów) 0 27,7 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 207 Stara Piwonia 2484 0 19,664
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy TAK 2,3,4,5

208 RW200017248349
Dopływ spod 
Wierzchowin Nowych

Doprowadzalnik III Tyśmienica, kanał 5 6 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
zapewnienie doprowadzenia wody do nawodnień i 
gospodarki rybackiej

208 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy TAK 0
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209 RW20002424859
Tyśmienica od Piwonii do 
Bystrzycy

Doprowadzalnik III Tyśmienica, kanał 6 8,98 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
zapewnienie doprowadzenia wody do nawodnień i 
gospodarki rybackiej

209 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy TAK 0,3

210 RW20002424859
Tyśmienica od Piwonii do 
Bystrzycy

Doprowadzalnik III Tyśmienica, kanał 0 5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
zapewnienie doprowadzenia wody do nawodnień i 
gospodarki rybackiej

210 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy TAK 0

211 RW2000172485269 Dopływ spod Kol. Zakrzew Rów Główny 0 13,61 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 211
Dopływ spod Kolonii 

Zakrzew
248526 0 13,28

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,4,5

212 RW200017248669 Stanówka Stanówka 0 8,2 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 212 Stanówka 24866 0 8,2
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

213 RW200017248672 Dopływ spod Soboli Wilkojadka 0 0,75 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 213 Dopływ spod Soboli 248672 0 0,772
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

214 RW200017248689 Mała Bystrzyca Bystrzyca Mała 0 5,85 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 214 Mała Bystrzyca 24868 0 4,281
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

215 RW200017248689 Mała Bystrzyca Mała Bystrzyca (Bystrzyca Mała) 5,85 42,68 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

215 Mała Bystrzyca 24868 4,281 39,84
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,3,4,5

216 RW200017248689 Mała Bystrzyca Struga Cisownik 0 6,15 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

216 Cisownik 248682 0 6,796
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

217 RW200017248789 Wieprzysko Wieprzysko 0 10,1 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

217 Wieprzysko 24878 0 11,18
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

218 RW200017248789 Wieprzysko Ciek A Ostrówek 0 2,22 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

218 Dopływ spod Cegielni 248782 0 2,295
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

219 RW20001724889 Czarna Czarna 0 32,24 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

219 Czarna 2488 0 31,132
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060051, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Pradolina Wieprza 

TAK 2,3,4,5

220 RW20001724889 Czarna Motwica (Grabówka) 0 10,7 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

220 Motwica (Grabówka) 24886 0 7,05
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

221 RW200017249229
Minina od źródeł do 
Ciemięgi

Minina 31,47 44,62 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

221 Minina 2492 32,611 46,238
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK29 Kozłowiecki Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3,5

222 RW200017249249 Parysówka Parysówka 0 17,73 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

222 Parysówka 24924 0 17,455
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

223 RW200017249249 Parysówka Ciek A - Kamionka 0 9,82 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

223 Dopływ spod Wincentowa 249246 0 9,554
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

224 RW20001724949 Świnka Świnka 0 21,81 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

224 Świnka 2494 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060051, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Pradolina Wieprza 

TAK 1,2,3,5

225 RW20001724949 Świnka Ciek N 0 7,58 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

225 Stara Świnka 24948 0 7,095
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK245 Pradolina Wieprza TAK 0,1,2

226 RW200017249529 Bylina Bylina 0 13,35 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

226 Bylina 24952 0,494 13,301
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060051, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Pradolina Wieprza 

TAK 2,3,4,5

227 RW20001724956 Granica Granica (Motoga) 0 1,6 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

227 Granica 24956 0,453 1,976
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060051, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Pradolina Wieprza 

TAK 1,3

228 RW20001724956 Granica Granica (Motoga) 16,05 19,124 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

228 Granica 24956 14,104 17,458
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK149 Kozi Bór TAK 2,5

229 RW20001724969 Zalesianka Zalesianka 0 17,63 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

229 Zalesianka 2496 0 17,068
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060051, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Pradolina Wieprza 

NIE 3,4,5

230 RW20001724989 Dopływ z Woli Osińskiej Rabik 0 18,04 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

230 Dopływ z Woli Osińskiej 2498 0 19,828
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH060051, 
OCHK149, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, Kozi 
Bór, Pradolina 

Wieprza 
TAK 1,2,3,5

231 RW20001724989 Dopływ z Woli Osińskiej Rabik II 0 2,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

231 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  RP, PLH, OCHK PLH060051, 
REZ21, OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Piskory, Pradolina 

Wieprza 
TAK 0

232 RW20001724989 Dopływ z Woli Osińskiej Duży Piotr 0 21,35 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

232 Duży Pioter 24988 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  RP, PLH, OCHK
PLH060051, 

REZ21, OCHK149, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Piskory, Kozi Bór, 
Pradolina Wieprza 

TAK 0,2,3,4,5

233 RW200017249929 Irenka Irenka 0 12,088 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

233 Irenka 24992 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

BZT5, OWO, Azot amonowy, Azot 
Kjeldahla, Azot ogólny, Fosforany, Fosfor 

ogólny, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK245 Pradolina Wieprza TAK 0,1,5

234 RW200017249929 Irenka Kanał Z 0 2,74 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

234 Irenka 24992 2,22 4,889
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

BZT5, OWO, Azot amonowy, Azot 
Kjeldahla, Azot ogólny, Fosforany, Fosfor 

ogólny, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

235 RW2000172512429 Zwolanka Zwolanka 0 8,1 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Zapewnienie odpływu wód powierzchniowych z terenów 
zurbanizowanych gmin Gniewoszów i Policzna, terenów 
użytkowanych rolniczo, a także odprowadzenia wód z 
obiektówmelioracji szczegółowej Bąkowiec Sarnów, 
Marianów Sarnów i Wola Klasztorna. Na krótkich 
odcinkach odmulenie wynika z obowiązku nałożonego w 
pozwoleniu wodnoprawnym.

235 Zwolanka 251242 2,097 10,333
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140013 Ostoja Kozienicka TAK 0,1,2,3,5

236 RW2000172512489 Krypianka Brzeźniczka 6,55 23,145 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych 
gmin: Kozienice i Garbatka - Letnisko oraz terenów 
rolniczych przeznaczonych pod uprawy warzywnicze. 
Odprowadzenie wód z obiektu melioracji szczegółowej 
Krypianka. Na krótkich odcinkach odmulenie wynika z 
obowiązku nałożonego w pozwoleniu wodnoprawnym.

236 Krypianka 251248 0 15,721
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK
PLH140035, 
PLB140013, 

REZ33, PK28 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 

Kozienicka, 
Krępiec, Kozienicki 
Park Krajobrazowy 

TAK 0,1,3,4,5

237 RW20001725129
Zagożdżonka bez Kanału 
Gniewoszowsko-
Kozienickiego

Brzeźniczka 0 6,55 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych 
gmin: Kozienice i Garbatka - Letnisko oraz terenów 
rolniczych przeznaczonych pod uprawy warzywnicze. 
Odprowadzenie wód z obiektu melioracji szczegółowej 
Krypianka. Na krótkich odcinkach odmulenie wynika z 
obowiązku nałożonego w pozwoleniu wodnoprawnym.

237 Dopływ spod Janikowa 251238 0,018 6,581
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140013 Ostoja Kozienicka TAK 2,4,5

238 RW2000172512489 Krypianka Krypianka 0 3,7 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych gmin: 
Kozienice i Garbatka - Letnisko oraz terenów rolniczych 
wykorzystywanych rolniczo, przeznaczonych pod 
uprawywarzywnicze. Odprowadzenie wód z obiektu 
melioracji szczegółowej Krypianka.

238 Dopływ spod Molend 2512482 3,945 6,486
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK
PLH140035, 
PLB140013, 

REZ33, PK28 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 

Kozienicka, 
Krępiec, Kozienicki 
Park Krajobrazowy 

TAK 0,2,5

239 RW20001725129
Zagożdżonka bez Kanału 
Gniewoszowsko-
Kozienickiego

Zagożdżonka 0 39,9 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Za pośrednictwem koryta rzeki odprowadzane są do do 
Wisły wody ze wschodniej części powiatu 
kozienickiego.Udrożnienie koryta rzeki umożliwia spływ 
wód powodziowych i tym samym zapewnienie ochrony 
terenów zurbanizowanych, a także z terenów 
użytkowanych rolniczo orazobiektówmelioracji 
szczegółowych: Rusin i Dolina Kozienicko - 
Gniewoszowska. Na krótkich odcinkach odmulenie 
wynika z obowiązku nałożonego w pozwoleniu 
wodnoprawnym.

239 Zagożdżonka 2512 0,63 40,697
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK

PLH140035, 
PLB140013, 

REZ25, REZ26, 
PK28 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 
Kozienicka, Źródło 

Królewskie, 
Brzeźniczka, 

Kozienicki Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,3,4,5

240 RW20001725129
Zagożdżonka bez Kanału 
Gniewoszowsko-
Kozienickiego

Chartówka 0 6,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Zapewnienie odpływu wód powierzchniowych z terenów 
użytkowanych rolniczo i odprowadzenia wód z 
obiektumelioracji szczegółowej - Rusin. Na krótkich 
odcinkach odmulenie wynika z obowiązku nałożonego w 
pozwoleniu wodnoprawnym.

240
Dopływ spod 

Aleksandrówki
25126 0,743 7,413

powyżej 5 m na części 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT umiarkowany

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR)

dobry brak danych zły rolno-leśna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140013 Ostoja Kozienicka TAK 0,1,3,4,5

241 RW20001725129
Zagożdżonka bez Kanału 
Gniewoszowsko-
Kozienickiego

Kanał Rusin 0 9,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych zapewniające ochronęgminy Kozienice, 
terenuzurbanizowanego i wykorzystywanego rolniczo, a 
także odprowadzenie wód z obiektu melioracji 
szcegółowej Rusin.Na krótkich odcinkach odmulenie 
wynika z obowiązku nałożonego w pozwoleniu 
wodnoprawnym.

241
Dopływ spod Łuczynowa 

Nowego
251282 0 4,632

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność ujścia 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT umiarkowany

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR)

dobry brak danych zły rolno-leśna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140035, 
PLB140013, PK28 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 

Kozienicka, 
Kozienicki Park 
Krajobrazowy 

TAK 0,2,3,4,5

242 RW20001725129
Zagożdżonka bez Kanału 
Gniewoszowsko-
Kozienickiego

Kanał Chartowa 0 5,76 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Zapewnienie odpływu wód powierzchniowych z terenów 
użytkowanych rolniczo i odprowadzenia wód z 
obiektumelioracji szczegółowej - Katarzynów.

242
Dopływ spod 

Aleksandrówki
25126 7,413 12,511

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT umiarkowany

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR)

dobry brak danych zły rolno-leśna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140035, 
PLB140013, PK28 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 

Kozienicka, 
Kozienicki Park 
Krajobrazowy 

TAK 0,3,4,5

243 RW20001725129
Zagożdżonka bez Kanału 
Gniewoszowsko-
Kozienickiego

Mireńka(Mirenka) 0 5,26 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Zapewnienie odpływu wód powierzchniowych z terenów 
użytkowanych rolniczo i odprowadzenia wód z 
obiektumelioracji szczegółowej Sucha. Na krótkich 
odcinkach odmulenie wynika z obowiązku nałożonego w 
pozwoleniu wodnoprawnym.

243 Mireńka 25122 0,012 5,634
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140035, 
PLB140013, PK28 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 

Kozienicka, 
Kozienicki Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,3

244 RW20001725219
Radomka od źródeł do 
Szabasówki bez 
Szabasówki

Radomka 60,134 85,431 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

 swobodny spływ wód wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa , zabezpieczenie przed erozją 
brzegową i denną, odbiór wód z melioracji szczegółowych 
- obiekt melioracyjny - RADOMKA - GULIN ca 60 ha, 
BRUDNÓW ca 45 ha, RADOMKA - WIENIAWA II - 230 ha, 
STUDZIENICE ca 360 haZBIORNIK DOMANIÓW - ochrona 
przeciwpowodziowa, przyjęcie wód wezbraniowych i 
powodziowych, magazynowanie wody, uzupełnianie 
wody ponizej zbiornika Domaniów w okresach suszy

244 Radomka 252 59,414 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK W_SW_112

Dostosowanie koryta 
wód powodziowych 
rz. Radomki do 
wielkości przepływu 
w km 63+000 - 
65+000

TAK NIE TAK 0,1,2,3,4,5

245 RW20001725223
Szabasówka od źródeł do 
Kobyłki bez Kobyłki

Szabasówka Lewa 18,562 20,388 WZMiUW w Warszawie x x x
Zapewnić ochronę użytków zielonych przed 
podtopieniami i powodzią.

245 Szabasówka 252244 0,008 1,732
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

246 RW200017252269 Garlica Garlica 0 15,287 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

odbiór wód z melioracji szczegółowych, odkrycie wylotów 
drenarskich, spływ wód wezbraniowych i powodziowych - 
obiekt melioracyjny -WAWRZYSZÓW II ca 600 ha, 
GARLICA I ca 340 ha, GARNO - 51 ha

246 Garlica 25226 0 15,283
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

247 RW200017252289 Jabłonica  Jabłonica 14,712 33,935 WZMiUW w Warszawie x x x x x
ochrona przeciwpowodziowa, spływ wód wezbraniowych, 
odiór wód z uzytków zielonych przylegajacych do rzeki 

247 Jabłonica 25228 15,047 34,122
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1691
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki)

TAK 1,2,3

248 RW200017252289 Jabłonica Jabłonica 12,46 14,67 WZMiUW w Warszawie x x x x x Zapewnić swobodny spływ wody i lodu. 248 Jabłonica 25228 12,701 15,046
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,3

249 RW200017252289 Jabłonica Jabłonica 0 12,419 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

ochrona przeciwpowodziowa, spływ wód wezbraniowych, 
odiór wód z uzytków zielonych przylegajacych do rzeki-
obiekt melioracyjny -JABŁONICA - POGROSZYN ca 116 ha, 
ZAWADY - REKULTYWACJA ca 150 ha

249 Jabłonica 25228 0,697 12,671
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

250 RW200017252289 Jabłonica Smagowianka 0 12,15 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Zapewnić ochrone użytków zielonych, budynków 
gospodarczych i mieszkalnych oraz budowli piętrzących 
przed podtopieniami i powodzią. Zapewnic opływ z 
obiektu melioracyjnego Ostałów - Broniów I i II

250 Dopływ z Nadolnej 252284 0 12,131
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

251 RW200017252289 Jabłonica Potok od Rudna 0 12,722 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

odbiór wód z użytków zielonych, ochrona 
przeciwpowodziowa, odbiór wód z melioracji 
szczegółowych Obiekt melioracyjny - RYKÓW - POLITÓW 
ca 280 ha

251 Dopływ z Bolęcina 252286 0,012 12,472
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1691
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki)

TAK 1,2,3

252 RW200017252289 Jabłonica Wilczanka 0 8,56 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Zapewnic ochronę terenów wykorzystywanych rolniczo 
przed powodzia i podtopieniami.Obiekt zmeliorowany, 
odpływ z obiektu melioracyjnego Jabłonnica- Pogroszyn

252 Dopływ spod Wilczej Woli 252288 0 7,849
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

253 RW200017252289 Jabłonica Ciek od Stefankowa -wody pozostałe 2,301 5,014 WZMiUW w Warszawie x x x x Zapewnić swobodny spływ wody 253 Porąbka 252282 2,428 4,786
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1691
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki)

TAK 2,3

254 RW200017252289 Jabłonica Ciek od Stefankowa[wody pozostałe] 0 2,301 WZMiUW w Warszawie x x x x x Zapewnić swobodny spływ wody 254 Porąbka 252282 0 2,428
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1691
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki)

TAK 1,2

255 RW200017252314 Dopływ spod Pleca Potok od Wrzeszczowa 0 4,607 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

spływ wód wezbraniowych i powodziowych, przejęcie 
wód z użytków zielonych i rolnych, odkrycie wylotów 
drenarskich - obiekt melioracyjny - WRZESZCZÓW - 
WYGNANÓW ca 200 ha, WRZESZCZÓW I - WYGNANÓW 
ca 140 ha, GOSZCZEWICE - WYGNANÓW ca 300 ha, 
GRABOWA II - 550 ha

255 Dopływ z Wrzeszczowa 25248 0,005 4,603
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

256 RW200017252499 Wiązownica Potok od Potworowa 0 9,05 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

przejęcie wód z melioracji szczegółowej (rowy , odkrycie 
wylotów drenarskich, przejęcie wód z uzytków rolnych - 
obiekt melioracyjny GRABOWA SADY II ca 100 ha, 
GRABOWA III ca 170 ha, GRABOWA SADY II i IIA ca 150 
ha, RDZÓW II ca 255 ha DŁUSKA WOLA I ca, 320 ha, 
DŁUSKA WOLAca 104 ha, DŁUSKA WOLA II ca 330 ha

256 Dopływ z Kolonii Kozieniec 252472 0 8,95
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

257 RW200017252499 Wiązownica Potok od Potworówka 0 9,95 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

odkrycie wylotów drenarskich, przejęcie wód 
wezbraniowych i powodziowych, spływ wód z melioracji 
szczegółowej (rowy - obiekt melioracyjny - RDZÓW ca 152 
ha, RDZÓW II- A-1 ca 490 ha, RDZÓW II - A-2 ca280 
ha,SULGOSTÓW ca 380 ha 

257 Dopływ spod Potworowa 25246 0 9,3
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

258 RW200017252499 Wiązownica Potok od Przystałowic 0 7,796 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
przejęcie wód z melioracji szczegółowej (rowy , przejęcie 
wód z uzytków rolnych, odkrycie wylotów drenarskich - 
obiekt melioracyjny - BĄKÓW SADY I ca 700 ha, 

258
Dopływ z Przystałowic 

Dużych
252454 0 7,458

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

259 RW200017252499 Wiązownica Potok od Brogowej 0 6,612 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie warunków wilgotnościowych w glebie, 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny potoku, spływ 
wód z melioracji szczegółowej - obiekt melioracyjny 
BĄKÓW SADY III ca 170 ha, BAKÓW SADY II i II A ca 244 
ha, BROGOWA ca 200 ha

259 Dopływ spod Kolonii Bąków 252452 0 6,596
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3
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260 RW200017252499 Wiązownica Potok od Komorowa 0 6,944 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

zabezpieczenie przed erozją brzegową, spływ wód z 
uzytków rolnych, spływ wód wezbraniowych, odkrycie 
wylotów drenarskich - obiekt melioracyjny DĘBINY ca 120 
ha, GLINIEC - JANIKÓW B ca 350 ha, BEŹNIK ca 358 ha

260 Dopływ z Krajowa 25244 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,5

261 RW200017252499 Wiązownica Potok od Goździkowa 0 13,114 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

odbiór wódz melioracji szczegółowych (rowy, odkrycie 
wylotów drenarskich, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miejscowości Wola Więcierzowa - 
obiekt melioracyjny GLINIEC JANIKÓW B ca 215 ha, 
SMOGORZÓW - MARIÓWKA ca 40 ha

261 Dopływ z Krzesławic 25242 0 14,265
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1691
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki)

TAK 1,2,3

262 RW200017252499 Wiązownica Potok od Kozłowca[wody pozostałe] 0 6,198 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odbiór wód powierzchniowych i wezbraniowych, 
przejecie wód z uzytków rolnych

262 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

263 RW200017252529 Dobrzyca Dobrzyca 0 12,645 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

przejęcie wód z użytków zielonych, utrzymanie warunków 
wilgotnościowych, zabezpieczenie pzreciwpowodziowe, 
przejęcie wód z melioracji szczegółowych (rowy) - obiekt 
melioracyjny - DOBRZYCA II ca 107 ha, WOLANÓW - 
STRZAŁKÓW ca 112 ha, DRENOWANIE PRZEDWOJENNE ca 
146 ha

263 Dobrzyca 25252 0 12,378
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

264 RW200017252549 Ślepotka Ślepotka (Ciek od Jankowic) 0 11,915 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładnay w korycie ,odwadnia 
użytki zielone w dolnym biegu rzeki orazstanowi 
odbiornikwód z drenowania gruntów rolnych z obiektów : 
Kaszów-Kaszewska Wola, Osów,w górnej części zlewni. 
Efekty - zapobieganie podtopieniom i wylewom wód 
powodziowych na przyległych do rzeki gruntach rolnych i 
zapewnienieprawidłowegofunkcjonowania obiektów 
melioracyjnych.

264 Ślepotka 25254 0 10,125
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

265 RW200017252569 Bosak Bosak 0 15,716 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

 swobodny spływ wód wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa , zabezpieczenie przed erozją 
brzegową i denną, odbiór wód z melioracji szczegółowych 
(rowy) - obiekt melioracyjny - GULIN ca 300 ha, 
Zakrzewska Wola I ca 140 ha, Zakrzewska Wola II ca 380 
ha, DRENOWANIE PRZEDWOJENNE ca 125 ha, ZAKRZEW II 
ca 126 ha, ZAKRZEW I ca 156 ha, MLECZKÓW I ca 368 ha, 
MLECZKÓW II 220 ha, NATALIN ŁAWKI ca 25 ha

265 Bosak 25256 2,181 18,312
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

266 RW20001725269 Mleczna bez Pacynki Kosówka 0 11,125 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

spływ wód powodziowych i wezbraniowych z terenów 
zurbanizowanych, odbiór wód z melioracji szczegółowych, 
odkrycie wylotów drenarskich - obiekt melioracyjny - 
GARNO ca 40 ha

266 Mleczna 2526 18,705 29,636
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

BZT5, Azot Kjeldahla, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK911 Dolina Kosówki NIE 5

267 RW200017252589 Tymianka Tymianka 0 25,205 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie ,odwadnia 
użytki zielone w dolnym biegu rzeki orazstanowi 
odbiornikwód z drenowania gruntów rolnych z obiektów : 
Jedlanka, Zawady, Tymianka- Kadłubek, Tymianka -
Błotnica, Kaszów-Kaszewska Wola, Osów.Efekty - 
zapobieganie podtopieniom i wylewom wód 
powodziowych na przyległych do rzeki gruntach rolnych i 
zapewnienieprawidłowegofunkcjonowania obiektów 
melioracyjnych.

267 Tymianka 25258 0 24,796
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK75 Dolina rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 0,1,5

268 RW200017252589 Tymianka KANAŁ BOBREK 0 6,42 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładnay w korycie ,odwadnia 
użytki zielone w dolnym biegu rzeki orazstanowi 
odbiornikwód z drenowania gruntów rolnych z obiektów 
:Tymianka- Bobrek, Piróg - Stromiecka Wolaw środkowej i 
górnej częsci zlewni.Efekty - zapobieganie podtopieniom i 
wylewom wód powodziowych na przyległych do rzeki 
gruntach rolnych i 
zapewnienieprawidłowegofunkcjonowania obiektów 
melioracyjnych.

268 Dopływ spod Piroga 252582 0 6,411
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK75 Dolina rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

NIE 4,5

269 RW200017252589 Tymianka STRUGA (CIEK OD WIERZCHOWIN) 0 12,36 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładnay w korycie,jest 
odbiornikiem wód z terenu użytkowanego rolniczo o 
powierzchni zlewni ok.40km² , efekty - swobodny spływ 
wód powodziowych oraz umozliwienie prowadzenia 
racjonalnej gospodarki rolnej.

269 Struga 252584 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

270 RW200017252689 Pacynka Pacynka 0 7,1 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych oraz z obiektu melioracji szczegółowej 
Pacynka Lesiów. Na krótkich odcinkach odmulenie wynika 
z obowiązku nałożonego w pozwoleniu wodnoprawnym.

270 Pacynka 25268 0,01 10,127
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, Azot Kjeldahla, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140035, 
PLB140013, PK28 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 

Kozienicka, 
Kozienicki Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,3

271 RW200017252689 Pacynka
Pacynka, Pacynka Kuczkowska 
(Pacynka)

9,783 22,146 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z terenów zurbanizowanych (tereny 
utwardzone, oczyszczalnie ścieków - m. Jedlnia - Letnisko, 
Klwatka) oraz wód rzek: Pacynki Maków, Gzówki, które 
wykorzystywana są rolniczo oraz wód z obiektów 
melioracji szczegółowej o pow. 1139 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece 
oraz korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników wodnych.

271 Pacynka 25268 10,128 22,115
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, Azot Kjeldahla, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140035, 
PLB140013 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 

Kozienicka 
TAK 0,1,2,3

272 RW200017252689 Pacynka Pacynka Maków 0 6,988 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z oczyszczalnie ścieków - m. Maków 
oraz wód z obiektów melioracji szczegółowej o pow. 21 
ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece.

272 Dopływ z Grzmucina 252682 0 6,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, Azot Kjeldahla, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

273 RW200017252689 Pacynka Gzówka 0 15,147 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z terenów zurbanizowanych (tereny 
utwardzone, oczyszczalnia ścieków - m. Gózd)oraz wód z 
obiektów melioracji szczegółowej o pow. 712 ha użytków 
rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece 
oraz korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników wodnych.

273 Gzówka 252684 0 14,847
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, Azot Kjeldahla, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140035, 
PLB140013, PK28 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 

Kozienicka, 
Kozienicki Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,3,4

274 RW200023254792 Kiełcznica (Rzeczyca) Kiełcznica 0 9,635 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

przejęcie wód z użytków zielonych, utrzymanie warunków 
wilgotnościowych, zabezpieczenie pzreciwpowodziowe, 
przejęcie wód z melioracji szczegółowych (rowy) - obiekt 
melioracyjny ŁĘGONICE MAŁE ca 85 ha, BŁOTA 
BRUDZEWSKIE ca 117 ha

274 Kiełcznica 254792 0,323 9,353
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 2,3,4,5

275 RW20001725269 Mleczna bez Pacynki Mleczna 0 23,67 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem z terenów zurbanizowanych ( tereny 
utwardzone m.Radom).W dolnym biegu rzeka jest 
wykorzystywana rolniczo dla potrzeb obiektu 
nawadnianego "Owadów - Marcelów" .Odprowadzenie 
wód opadowych z terenu miasta Radomia,.Efekty - 
zapobieganie podtopieniom i wylewom wód 
powodziowych na terenie miasta Radomia oraz 
prawidłowefunkcjonowanie obiektu melioracyjnego.

275 Mleczna 2526 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

BZT5, Azot Kjeldahla, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK911 Dolina Kosówki TAK 2,3,4,5

276 RW20001725269 Mleczna bez Pacynki Cerekwianka 0 7,619 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

ochrona przeciwpowodziowa, spływ wód powodziowych i 
wezbraniowych z terenów zurbanizowanych, odbiór wód 
z melioracji szczegółowych, odkrycie wylotów drenarskich 
- obiekt melioracyjny CEREKIEW II A ca 400 ha, SŁAWNO 
ca 350 ha

276 Strumień Halinowski 25264 0,005 7,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

BZT5, Azot Kjeldahla, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

277 RW20001725269 Mleczna bez Pacynki Północny Potok (Potok Północny) 0 7,93 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z terenu silnie zurbanizowanego 
(tereny utwardzone - m. Radom) oraz wód z obiektów 
melioracji szczegółowej o pow. 331 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, bezpieczne przeprowadzenie wód na 
ujściowym odcinku rzeki - teren miasta Radom.

277 Potok Północny 25266 0,004 7,925
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

BZT5, Azot Kjeldahla, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

278 RW20001725276
Dopływ z Jastrzębskich 
Łąk

Stare koryto rz. Radomki 0 3,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych i odprowadzenia wód z obiektu melioracji 
szczegółowej Mąkosy Goryń.

278 Dopływ z Jastrzębskich Łąk 25276 0,055 4,106
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140013 Ostoja Kozienicka NIE 5

279 RW20001725278 Łukawka Łukawka (wody pozostałe) 0 5,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych. 

279 Łukawka 25278 0,199 6,956
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

280 RW20001725289 Leniwka Leniwka (Leniwa) 0 12,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych celem ochrony użytków rolnych i dobytku 
ludności przed podtopieniami i odprowadzenie wód z 
obiektów melioracji szczegółowej Mąkosy Goryń i Leniwa. 
Na krótkich odcinkach odmulenie wynika z obowiązku 
nałożonego w pozwoleniu wodnoprawnym.

280 Leniwka 2528 0,016 14,292
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrofity (makrofitowy indeks 
rzeczny MIR)

dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK
PLH140035, 
PLB140013, 

REZ1018, PK28 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 

Kozienicka, 
Leniwa, Kozienicki 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3,5

281 RW20001725289 Leniwka Narutówka 0 10,7 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych celem ochrony użytków rolnych przed 
podtopieniami i spływu wód z obiektu melioracji 
szczegółowej Mąkosy Goryń. Na krótkich odcinkach 
odmulenie wynika z obowiązku nałożonego w pozwoleniu 
wodnoprawnym.

281 Narutówka 25286 0,028 13,506
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrofity (makrofitowy indeks 
rzeczny MIR)

dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140035, 
PLB140013, PK28 

Puszcza 
Kozienicka, Ostoja 

Kozienicka, 
Kozienicki Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,3

282 RW200017252929 Radomka Zachodnia Starorzecze rz. Radomki (wody pozostałe) 0 8,74 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych oraz z obiektu melioracji szczegółowej 
Radoamka Głowaczów II.Na krótkich odcinkach 
odmulenie wynika z obowiązku nałożonego w pozwoleniu 
wodnoprawnym.

282 Radomka Zachodnia 25292 0 8,268
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,4,5

283 RW200017253232
Okrzejka od  źródeł do 
Owni

Swarzyna 0 2,426 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow 65ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

283 Swarzyna 25322 0,001 2,427
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

284 RW200017253232
Okrzejka od  źródeł do 
Owni

Okrzejka 51,725 73,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

284 Okrzejka 2532 56,028 75,9
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

285 RW200017253232
Okrzejka od  źródeł do 
Owni

Swarzyna 2,4 12,4 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

285 Swarzyna 25322 2,427 11,422
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5

286 RW200017253249 Korytka Korytka 0 17,32 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1640 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

286 Korytka 25324 0,01 0,01
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,4,5

287 RW200017253289 Pytlocha Pytlocha 0 13,045 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych dla zapewnienia właściwych 
stosunków powietrzno-wodnych, w celu uzyskiwania 
optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

287 Pytlocha 25328 0,004 12,764
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 1,2,3,4,5

288 RW200017253289 Pytlocha Kanał Obliński 0 2,827 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych dla zapewnienia właściwych 
stosunków powietrzno-wodnych, w celu uzyskiwania 
optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

288 Dopływ z Oblina 253286 0,003 2,825
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

NIE 5

289 RW200017253289 Pytlocha Łukówka 0 10,125 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 105 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

289 Łukówka 253282 0 7,526
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0,2,4,5

290 RW200017253634
Wilga od źródeł do 
Dopływu z Brzegów

Wilga 50,475 57,61 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 101ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

290 Wilga 2536 54,522 61,57
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

291 RW200017253634
Wilga od źródeł do 
Dopływu z Brzegów

Żelechówka 0 11,432 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1493 dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

291 Żelechówka 25362 0 10,935
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5

292 RW200017253634
Wilga od źródeł do 
Dopływu z Brzegów

Olszanka 0 9,399 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1324 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

292 Olszanka 253624 0 9
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

293 RW200017253634
Wilga od źródeł do 
Dopływu z Brzegów

Wilga 53,6 69,21 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

293 Wilga 2536 61,57 77,269
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5
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294 RW200017253649 Dopływ spod Borowia Borowianka 0 5,733 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 157ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

294 Dopływ spod Borowia 25364 0,008 5,739
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

295 RW200017253689 Dopływ spod Łąk Mierżączka 0 20,665 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 3003 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

295 Dopływ spod Łąk 25368 0 20,473
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0,1,2,3,5

296 RW200017254176 Zimna Woda Łysinka 0 5,6 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

296 Zimna Woda 254176 0,007 0,007
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 0,3

297 RW20001725452499 Bogdanówka Bogdanówka 0 23,198 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

297 Bogdanówka 2545344 0,003 0,003
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

ChZT-Cr, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, 
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5

298 RW20001725452529 Rajska Rajska 0 6,489 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

298 Rajska 25453452 0,003 6,48
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

299 RW2000172545289 Strawa Strawa 0 20,783 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

299 Strawa 2545348 0,006 20,536
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

300 RW2000172545289 Strawa Wierzejka 0 17,742 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

300 Rakówka 25453482 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

301 RW200017254532 Radońka Radońka 0 3,826 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

301 Radońka 254532 0,023 3,269
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK55 Sulejowski Park 
Krajobrazowy 

NIE 3,5

302 RW200017254532 Radońka  Radońka 3,826 13,741 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

302 Radońka 254532 3,269 10,524
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK55 Sulejowski Park 
Krajobrazowy 

TAK 0,5

303 RW200017254534 Dopływ z Konstantynowa  Ciek Konstanynów 0 10,737 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń (opaska), zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

303 Dopływ z Konstantynowa 2545392 0,623 11,291
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK55 Sulejowski Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,5

304 RW20006254332 Dopływ ze Stanowisk Łapczynka 0 5,65 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Prace 
również będą polegały na rozbiórce lub modyfikacji tam 
bobrowych oraz zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

304 Dopływ ze Stanowisk 254332 0,017 1,466
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260018, 
OCHK2482 

Dolina Górnej 
Pilicy, Przedborski 

(Świętokrzyski) 
TAK 0,2

305 RW20006254332 Dopływ ze Stanowisk Kanał Bobrowski 0 4,8 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki. Prace również będą polegały na 
rozbiórce lub modyfikacji tam bobrowych oraz 
zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu prace przyczynią 
się do poprawy przepustowości koryta rzeki oraz 
poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki spływu 
wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych oraz 
zapewnią obiektom prawidłowe działanie nawadniająco - 
odwadniające. Również zapobiegną erozji dennej i 
brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) 
prowadzone będzie głównie w celu powiększenia 
zdolności przepustowej koryta lub dla wzmocnienia 
systemu korzeniowego roślinności porastającej skarpę. 
Należy podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i 
skutków uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w 
konstrukcji budowli, dość szybko poprawią drożność 
koryta rzeki i budowli. Odpowiednio zaplanowane i 
realizowane prace utrzymaniowe w znacznym stopniu 
pomagą w utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane 
środki minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

305 Dopływ ze Stanowisk 254332 1,352 6,139
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK2482 Przedborski 
(Świętokrzyski) 

TAK 0,2,3

306 RW2000172546329
Wolbórka od źródel do 
Dopływu spod Będzelina

Łaznowianka 16,921 18,602 WZMiUW w Łodzi x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych

306 Dopływ spod Będzelina 254636 16,932 18,604
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

307 RW2000172546329
Wolbórka od źródel do 
Dopływu spod Będzelina

Łaznowianka 0 16,921 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

307 Dopływ spod Będzelina 254636 0,003 16,932
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK92 Doliny Wolbórki TAK 1,2,3,4,5

308 RW2000172546329
Wolbórka od źródel do 
Dopływu spod Będzelina

Miazga 0 3,823 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

308 Miazga 25462 0,001 4,036
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

309 RW2000172546329
Wolbórka od źródel do 
Dopływu spod Będzelina

Miazga 3,823 20,877 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul.

309 Miazga 25462 4,036 21,058
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK59 Dolina Miazgi pod 
Andrespolem 

TAK 2,3,4,5

310 RW2000172546329
Wolbórka od źródel do 
Dopływu spod Będzelina

Wolbórka 30,351 32,593 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

ochrona przed powodzią, zapewnienie swobodnego 
spływu wód i lodów, poprawnego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

310 Wolbórka 2546 30,463 32,704
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK92 Doliny Wolbórki TAK 2,3

311 RW2000172546329
Wolbórka od źródel do 
Dopływu spod Będzelina

Wolbórka 41,131 48,55 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul.

311 Wolbórka 2546 41,245 48,71
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

312 RW200017254649 Moszczanka Goleszanka 0 6,835 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymywanie w 
należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli, 
dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód 

312 Goleszanka 254648 0 6,401
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK55, OCHK92 
Sulejowski Park 
Krajobrazowy, 

Doliny Wolbórki 
TAK 0,2,3

313 RW200017254649 Moszczanka Kanał 0 6,774 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymywanie w 
należytym stanie technicznym koryta i budowli, dbałość o 
utrzymanie dobrego stanu wód

313 Dopływ spod Polichna 2546482 0 4,3
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK92 Doliny Wolbórki TAK 0,3,5

314 RW200017254649 Moszczanka Młynówka Moszczanka 0 5,406 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

314 Moszczanka 25464 7,223 12,64
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

315 RW20001925469
Wolbórka od Dopływu 
spod Będzelina do ujścia

Młynówka-Wolbórka 0 1,157 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

315 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK92 Doliny Wolbórki TAK 0

316 RW200017254649 Moszczanka Młynówka-Wolbórka 1,157 1,247 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

316 Moszczanka 25464 6,795 6,875
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

317 RW200017254649 Moszczanka Moszczanka Lewa 0 7,274 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

317 Moszczanka 25464 16,87 24,145
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

318 RW200017254649 Moszczanka Moszczanka Lewa 7,274 8,126 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul.

318 Moszczanka 25464 24,145 25,017
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

319 RW200017254649 Moszczanka Moszczanka Właściwa 0,763 23,883 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

319 Moszczanka 25464 0,761 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK92 Doliny Wolbórki TAK 2,3,5

320 RW200017254649 Moszczanka Moszczanka Właściwa 23,883 28,022 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul. zapewnienie 
właściwej pracy melioracji szczeg.

320 Dopływ z Wodzinka 254644 6,829 10,591
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

321 RW200017254649 Moszczanka Moszczanka Właściwa 0 0,763 WZMiUW w Łodzi x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwegofunkcjonowania 
urządzeń wodnych

321 Moszczanka 25464 0 0,761
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

322 RW200017254649 Moszczanka Starorzecze Moszczanki Właściwej 0 1,31 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

322 Moszczanka 25464 14,828 15,849
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2

323 RW200017254689 Czarna Piasecznica 17,774 23,505 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul.

323 Piasecznica 254686 17,746 23,447
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Cr, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

324 RW200017254689 Czarna Czarna Bielina 0 26,947 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

ochrona przed powodzią, zapewnienie swobodnego 
spływu wód i lodów, poprawnego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

324 Czarna 25468 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Cr, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

325 RW200017254689 Czarna Luboczanka 0 11,845 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

325 Lubochenka 254688 0 11,317
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Cr, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

326 RW200017254689 Czarna Piasecznica 0 17,774 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

ochrona przed powodzią, zapewnienie swobodnego 
spływu wód i lodów, poprawnego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych 

326 Piasecznica 254686 0 17,746
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Cr, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4

327 RW200017254729 Gać Gać 0 20,791 WZMiUW w Łodzi x x x x x
zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów oraz 
właściwego funkcjonowanie urządzeń wodnych 

327 Gać 25472 0,022 19,632
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PK PLH100003, 
REZ13, PK52 

Lasy Spalskie, Gać 
Spalska, Spalski 

Park Krajobrazowy 
TAK 1,2

328 RW200017254732
Dopływ spod Ciebłowic 
Dużych

Ciek Spała 0 5,298 WZMiUW w Łodzi x x zapewnienie swobodnego spływu wód 328
Dopływ spod Ciebłowic 

Dużych
254732 0,028 5,364

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH100003, PK52 
Lasy Spalskie, 
Spalski Park 
Krajobrazowy 

TAK 1

329 RW200017254749 Słomianka Giełzówka 0 3,496 WZMiUW w Łodzi x zapewnienie swobodnego spływu wód 329 Giełzówka 254748 0,022 2,855
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK52 Spalski Park 
Krajobrazowy 

TAK 1

330 RW200017254749 Słomianka Giełzówka 3,496 12,473 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

330 Giełzówka 254748 2,855 12,295
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,4,5

331 RW200017254749 Słomianka Słomianka 0 5,604 WZMiUW w Łodzi x zapewnienie swobodnego spływu wód 331 Słomianka 25474 0,066 5,176
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK52 Spalski Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3

332 RW200017254749 Słomianka  Słomianka 5,608 21,863 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

332 Słomianka 25474 5,176 21,252
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,4,5

333 RW200017254769 Luboczanka Ciek A 0 9,328 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

333 Rzeczyca 254766 0 8,937
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

334 RW200017254769 Luboczanka Lubocz 0 23,216 WZMiUW w Łodzi x x x x
zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

334 Luboczanka 25476 0,122 20,828
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140016, 
PLB140003, PK52 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 

Spalski Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3,4,5

335 RW200017254789 Rokitna Rokitnica 0 9,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

udrożnienie koryta poprzez usunięcie lokalnych 
przymulisk i zatorów umożliwi odprowadzenie wód z 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych z pow. ok. 
360ha (obiekt Rokitnica, Bieliny i Wał-Rudki), efekty - 
zapobieganie podtopieniom i nadmiernemu uwilgotnieniu 
gruntu

335 Rokitna 25478 0,045 9,423
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 2

336 RW200017254789 Rokitna  Ciek Promnik (wody pozostałe) 0 3,31 WZMiUW w Warszawie x x x x x

zapewnienie drążności koryta w celu sprawnego 
przeprowadzenia wód powodziowych, usunięcie 
lokalnych przymulisk i zatorów umożliwi odprowadzenie 
wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych z pow. 
ok. 186ha (obiekt Wał-Rudki), efekty - zapobieganie 
podtopieniom przyległych gruntów, sprawne działanie 
obiektu drenarskiego

336 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

337 RW200017254789 Rokitna Rokitnica 9,4 17,945 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

337 Rokitna 25478 9,43 17,972
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5
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338 RW200017254854 Dopływ z Wólki Karwickiej  Ciek Krzczonów 0 6,525 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

338 Dopływ z Wólki Karwickiej 254854 0 5,888
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,4

339 RW2000172548552 Dopływ z Libiszowa  Ciek Libiszów 0 6,672 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

339 Dopływ z Libiszowa 2548552 0,016 6,816
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4

340 RW2000172548749 Dopływ spod Rusinowa Korczanka [wody pozostałe] 0 5,949 WZMiUW w Warszawie x x x x x
spływ wód powodziowych i wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa, spływ wód z uzytków rolnych

340 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

341 RW200017254889 Dopływ spod Kozieńca Potok od Podczaszej Woli 0 10,804 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

przejęcie wód z użytków zielonych, utrzymanie warunków 
wilgotnościowych, zabezpieczenie pzreciwpowodziowe, 
przejęcie wód z melioracji szczegółowych (rowy - obiekt 
melioracyjny - KLWÓW ca 300 ha, PODCZASZA WOLA - 
ZAPOLE 250 ha, KOZIENIEC ca 120 ha

341 Dopływ spod Kozieńca 25488 0,001 10,634
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 2,5

342 RW2000172549149 Gostomka Żelazna 0 9,34 WZMiUW w Warszawie x x
zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki poprzez 
usunięcie 6szt zatorów, odbiór i pobór wód na potrzeby 
stawów rybnych

342 Gostomka 254914 0,047 9,488
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany BZT5, Fosforany dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 0,1,2

343 RW2000172549149 Gostomka Żelazna 8,68 15,557 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

343 Gostomka 254914 9,488 15,646
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany BZT5, Fosforany dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,5

344 RW200017254929 Mogielanka Mogielanka 0,78 41,36 WZMiUW w Warszawie x x x x x

zapewnienie drążności koryta w celu sprawnego 
przeprowadzenia wód powodziowych, odprowadzenie 
wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych z pow. 
ok. 460ha (obiekt Wilków, Dańków) efekty - prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń drenarskich, zapobieganie 
podtopieniom i weylewom wód powodziowych

344 Mogielanka 25492 0,864 41,186
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 1,2,3,5

345 RW200017254929 Mogielanka MOGIELANKA 0 0,78 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały.Jest odbiornikiem wódz obiektu 
melioracyjnego Wilków . Efekty - swobodny spływ wód 
powodziowych oraz prawidłowe funkcjonowanie obiektu 
melioracyjnego.

345 Mogielanka 25492 0,128 0,864
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 2

346 RW200017254929 Mogielanka Machnatka 0 14,78 WZMiUW w Warszawie x x x x x x 

zapewnienie drążności koryta w celu sprawnego 
przeprowadzenia wód powodziowych i odprowadzenia 
wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych z pow. 
ok. 2300ha (obiekt Trzylatków i Koziel) efekty - 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń drenarskich, 
zapobieganie podtopieniom i weylewom wód 
powodziowych

346 Dopływ spod Ciechlina 254922 0 14,635
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,5

347 RW2000172549329 Rykolanka Dylewka 7,56 13,32 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
zapewnie drążności rzeki w celu odprowadzenia wód z 
gruntów użytkowanych rolniczo, efekty - swobodny spływ 
wód powodziowych

347 Rykolanka 254932 7,633 13,348
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

348 RW2000172549329 Rykolanka RYKOLANKA (DYLEWKA) 0 7,56 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładnay w korycie ,odwadnia 
użytki zielone w dolnym biegu rzeki orazstanowi 
odbiornikwód z drenowania gruntów rolnych z obiektów 
:Rykały, Dyleww środkowej i górnej częsci zlewni.Efekty - 
zapobieganie podtopieniom i wylewom wód 
powodziowych na przyległych do rzeki gruntach rolnych i 
zapewnienieprawidłowegofunkcjonowania obiektów 
melioracyjnych

348 Rykolanka 254932 0,083 7,633
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 1,2,3

349 RW2000172549329 Rykolanka Borówka 10,82 13,58 WZMiUW w Warszawie x x x x x
zapewnie drążności rzeki w celu odprowadzenia wód z 
gruntów użytkowanych rolniczo, efekty - swobodny spływ 
wód powodziowych

349 Borówka 2549328 10,72 13,464
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

350 RW2000172549329 Rykolanka BORÓWKA 0 10,82 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładnay w korycie,jest 
odbiornikiem wód z terenu użytkowanego rolniczo.Efekty - 
swobodny spływ wód powodziowych oraz umożliwienie 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej.

350 Borówka 2549328 0,004 10,72
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

351 RW2000172549329 Rykolanka CIEK OD GOSZCZYNA 0 4,64 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie,jest 
odbiornikiem wód z terenu użytkowanego rolniczo.Efekty - 
swobodny spływ wód powodziowych oraz umożliwienie 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej.

351 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

352 RW200017254949 Pierzchnianka Pierzchnianka 0 27,25 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładnay w korycie ,odwadnia 
użytki zielone w dolnym biegu rzeki orazstanowi 
odbiornikwód z drenowania gruntów rolnych z obiektów : 
Zacharzów, Młodynie, Grotki,w górnej części zlewni. 
Efekty - zapobieganie podtopieniom i wylewom wód 
powodziowych na przyległych do rzeki gruntach rolnych i 
zapewnienieprawidłowegofunkcjonowania obiektów 
melioracyjnych.

352 Pierzchnianka 25494 0,15 24,6
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 0,4,5

353 RW200017254949 Pierzchnianka KORZENIÓWKA 0 8,43 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie. Rzeka 
stanow źródło wody dla obiektu nawadnianego"Witaszyn - 
Pilica". Prace mają na celu zapewnienie drożności koryta 
w celu sprawnego przeprowadzenia wód powodziowych, 
efekty - zapobieganie podtopieniom przyległych użytków 
rolnychoraz prawidłowe funkcjonowanie obiektu 
melioracyjnego.

353 Dopływ spod Wyśmierzyc 254946 0 8,419
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE TAK TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

NIE 5

354 RW2000172549699 Dyga Dyga 5,53 24,28 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie. Rzeka 
stanow źródło wody dla obiektu 
nawadnianego"Pokrzywna - Stromiec". Prace mają na 
celu zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego 
przeprowadzenia wód powodziowych, efekty - 
zapobieganie podtopieniom przyległych użytków 
rolnychoraz prawidłowe funkcjonowanie obiektu 
melioracyjnego

354 Dyga 25496 0 5,585
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

NIE 4,5

355 RW2000172549699 Dyga Dyga 0 5,53 WZMiUW w Warszawie x x x x x

zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki, 
utrzymanie optymalnych warunków wilgotnościowych w 
glebie, efekty - swobodny spływ wód powodziowych, 
przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom

355 Dyga 25496 0,022 5,585
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

NIE 4,5

356 RW2000172549699 Dyga KANAŁ BOŻĘCKI 0 6,32 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładnay w korycie. Rzeka 
stanow źródło wody dla obiektu nawadnianego"Boże". 
Prace mają na celu zapewnienie drożności koryta w celu 
sprawnego przeprowadzenia wód powodziowych, efekty - 
zapobieganie podtopieniom przyległych użytków 
zielonychoraz prawidłowe funkcjonowanie obiektu 
melioracyjnego

356 Dopływ z Bożego 2549692 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła i ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 0,5

357 RW2000172549699 Dyga STRUGA STROMIEC 0 5,955 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w koryciei stanowi 
źródło wody donawodnienia użytków zielonych, obiekt: 
Pokrzywna- Stromiec" . Jest równieżodbiornikiemwód z 
drenowania gruntów rolnych z obiektu : Piróg - 
Stromiecka Wola .Efekty - zapobieganie podtopieniom i 
wylewom wód powodziowych na przyległych do rzeki 
gruntach rolnych i 
zapewnienieprawidłowegofunkcjonowania obiektów 
melioracyjnych.

357 Dopływ z Marianek 254966 0,002 5,919
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK75 Dolina rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

NIE 5

358 RW2000172549729 Struga Struga (wody pozostałe) 0 4,86 WZMiUW w Warszawie x x x x x
zapewnie drążności rzeki w celu odprowadzenia wód z 
gruntów użytkowanych rolniczo, efekty - swobodny spływ 
wód powodziowych

358 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

359 RW2000172549749 Dopływ spod Strzyżyny Ciek od Bud Augustowskich 0 2,19 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Odprowadzenie wód z terenów rolniczych oraz obiektu z 
melioracji szcegółowej Strzyżyna.

359
Dopływ z Bud 

Augustowskich
2549742 0,003 2,149

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

360 RW2000172549749 Dopływ spod Strzyżyny STRZYŻYNKA 1,97 15,06 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie . Stanowi 
źródło wody do nawodniena użytków zielonych, obiekt: 
Boże A" oraz jest odbiornikiem wód z drenowania 
gruntów rolnych z obiektu : Piróg - Stromiecka Wola 
.Efekty - zapobieganie podtopieniom i wylewom wód 
powodziowych na przyległych do rzeki gruntach rolnych i 
zapewnienieprawidłowegofunkcjonowania obiektów 
melioracyjnych.

360 Dopływ spod Strzyżyny 254974 2,268 15,317
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

NIE 5

361 RW2000172549749 Dopływ spod Strzyżyny Strzyżynka 0 1,97 WZMiUW w Warszawie x x x x x
odprowadzenie wód z przyległych do rzeki użytków 
zielonych, zapobieganie podtopieniom, efekty - 
swobodny spływ wód powodziowych

361 Dopływ spod Strzyżyny 254974 0,319 2,268
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

NIE 4,5

362 RW20001725549 Czarna-Cedron Kanał Czarna-Cedron (Czarna - Cedron) 0 3,674 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka zlokalizowana w starorzeczu Wisły. Przepływa 
przez tereny wykorzystywane rolniczo co sprzyja 
zarastaniu koryta. Jest zasilana wodami z Jeziora 
Czerskiego. Wzdłuż rzeki rosną stare drzewa. Niedrożność 
rzeki powodują wiatrołomy, przetamowania i odpady 
rolnicze wyrzucane do koryta. Niedrożność rzeki sprzyja 
powstawaniu przymulisk i piętrzeniu wody. Rzeka jest 
głównym odprowadzalnikiem wód z Doliny Czerskiej do 
rzeki Wisły poprzez przepust wałowy. Przy wysokich i 
długo utrzymujacych się stanach wody na rz. Wiśle wody 
z rzeki są przepompowywane do Wisły. Koryto rzeki wraz 
z czerpnią musi być wycinane z roslinności porastajacej 
dno i brzegi w celu zapewnienia drożności i max. 
pojemności.

362 Czarna-Cedron 2554 1,265 4,943
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK308 

Dolina Środkowej 
Wisły, Warszawski 

TAK 2,4,5

363 RW20001725549 Czarna-Cedron Czarna 0 15,369 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Systematycznych zabiegów konserwacyjnych wymaga 
jedynie dolny, uregulowany odcinek przebiegający przez 
tereny wykorzystywane rolniczo. Cały przekrój rzeki 
zarasta trzcinami co powoduje intensywne osiadanie 
namułów w dnie. Górny odcinek rzeki przepływa przez 
tereny leśne gdzie należy systematycznie usuwać 
wiatrołomy. Na całym odcinku widoczne ślady żerowania 
dzikich zwierząt głównie bobry. Przetamowania bobrowe 
należy usuwać jedynie tam gdzie stanowi to realne 
zagrożenie dla zagospodarowanych sąsiedznich terenów.

363 Czarna-Cedron 2554 6,139 21,175
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 1,2,3,4,5

364 RW20001725549 Czarna-Cedron Czarna-Modernizacja 0 2,996 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka w starorzeczu Wisły. Intensywnie zarasta w latach 
suchych. Stan wody w rzece można regulować za pomocą 
zastawki i śluzy wałowej. Zamuleniu ulega najbardziej 
okolica śluzy wałowej i zastwaki. Ujście wymaga 
udrożnienia po przejściu wysokich stanów wody na rz. 
Wiśle. Z uwagi na intensywną gospodarkę rolną na tym 
terenie zabieg odmulania całego odcinka należy wykonać 
co 9 lat. Wzdłuż rzeki porastają stare wierzby które 
ulegają wyłomom co sprzyja powstawaniu zatorów w 
oparciu o wiatrołomy.

364 Czarna 25536 4,734 7,732
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK308 

Dolina Środkowej 
Wisły, Warszawski 

TAK 2,5

365 RW20001725549 Czarna-Cedron Cedron 0 6,04 WZMiUW w Warszawie x x x x

Rzeka nie wymaga systematycznych, kompleksowych 
robót utrzymaniowych. Zlewnia w dolnym odcinku rzeki 
ma charakter podmokły. Na znacznym odcinku rzeka 
przepływa przez tereny leśne. Górny odcinek prowadzi 
przez tereny wykorzystywane rolniczo i obszary 
zdrenowane. Zamulenie koryta wynika głównie z 
powstawania zatorów przez wiatrołomy oraz śmieci 
komunalne i niewłaściwie posadowione budowle 
komunikacyjne oraz ujścia rowów.

365 Cedron 255472 0,357 6,366
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 1,2

366 RW20001725549 Czarna-Cedron Jezioro Czerskie 0 0 WZMiUW w Warszawie x

Jezioro Czerskie jest zasilane wodami rzeki Czarna i 
Cedron a odpływ stanowi rzeka Czarna-Cedron. 
Napływające wody są bogate w składniki pokarmowe 
spływające z uprawianych pół i sadów. Na przestrzeni 
ostatnich lat jezioro bardzo się wypłyciło. W dnie zalegają 
połamane konary drzew oraz śmieci i płody rolne 
wyrzycane przez mieszkańców. Na jeziorze znajduja sie 
budowle komunikacyjne zakłócające jego charakter. 
Widzimy zasadność oczyszczenia dna jeziora dla 
przywrócenia walorów estetycznych. 

366 Czarna-Cedron 2554 4,943 6,139
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,5

367 RW20001725549 Czarna-Cedron Dopływ spod Staniszewic 0 1,362 WZMiUW w Warszawie x x x

Rzeka nie wymaga wykonywania systematycznych i 
kompleksowych robót utrzymaniowych. Zasadnym jest 
usuwanie przetamowań i zatorów jeśli zagrażają 
zagospodarowanym terenom sąsiednim i dokonywanie 
napraw przekroju koryta gdy zajdzie taka potrzeba. 

367 Dopływ spod Staniszewic 25542 0 1,35
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3

368 RW200017255829 Zimna Woda Kanał Zuzanowski 15,563 20,401 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 127ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

368 Dopływ spod Krystyny 2553426 3,896 8,581
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

NIE 3,4,5

369 RW200017255829 Zimna Woda Zimna Woda (Kanał Zuzanowski) 4,09 15,563 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

369 Zimna Woda 255342 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 1,2,3,4,5

370 RW200017255849 Dopływ z Kaczego Bagna Bełch (Kanał Osiecki) 1,106 12,72 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

370 Bełch 25582 0,007 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140001, 
PLB140011, 
OCHK191 

Ostoja Bagno 
Całowanie, Bagno 

Całowanie, 
Nadwiślański 

(powiat 
garwoliński, miński 

TAK 1,2,3,4,5

371 RW200017255849 Dopływ z Kaczego Bagna Kanał Osiecki 12,72 13,29 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych dla zapewnienia właściwych 
stosunków powietrzno-wodnych, w celu uzyskiwania 
optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

371 Dopływ spod Augustówki 255822 3,819 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0

372 RW200017256149
Świder od źródeł do 
Świdra Wschodniego

Świder 82,245 93,81 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

372 Świder Wschodni 25614 0 13,078
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1742 Łukowski 
(Lubelski)

TAK 1,2,4,5

373 RW2000192569
Świder od Świdra 
Wschodniego do ujścia

Świder 81,22 82,245 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

373 Świder 256 86,32 87,346
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1742 Łukowski 
(Lubelski)

TAK 2,5

374 RW20001725629 Dopływ z Wodyń Ciek Wodynie 0 15,125 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1383 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

374 Suj 2562 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_489_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości cieku 
Wodynie w km 6+200-
12+080 gm. 
Wodynie, pow. 
siedlecki i gm. Mrozy, 
pow. miński

NIE NIE TAK OCHK OCHK1741 Łukowski 
(Mazowiecki)

TAK 0,3,5

375 RW20001725649 Rudnia Rudnia (Rydnia) 0 14,88 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow.784 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

375 Rudnia 2564 0,002 14,65
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

376 RW20001725649 Rudnia Kanał Parysowski 0 10,262 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow.239 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

376 Dopływ spod Żabieńca 25646 0,005 0,005
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5
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377 RW20001725669 Sienniczka Sienniczka 0 16,696 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1969 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

377 Sienniczka 2566 0,006 16,734
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH140025, 
OCHK183, 
OCHK191 

Dolina Środkowego 
Świdra, Miński, 
Nadwiślański 

(powiat 
garwoliński, miński 

i otwocki) 

NIE 3,4,5

378 RW200017256729 Struga Kanał Puznowski 3,535 15,286 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1572 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

378 Struga 25672 3,612 15,134
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0,2,3,5

379 RW200017256729 Struga Struga (Rzeka Kanał Puznowski) 0 3,536 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

379 Struga 25672 0 3,612
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140025, 
OCHK191 

Dolina Środkowego 
Świdra, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 1,2,3,4,5

380 RW200017256749 Dopływ spod Augustówki Antoninka 0 13,89 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

380 Dopływ spod Augustówki 25674 0 12,3
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140025, 
OCHK191 

Dolina Środkowego 
Świdra, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0,3,4,5

381 RW200017256899 Mienia  Mienia 16,19 49,855 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 2818 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

381 Mienia 2568 15,916 49,698
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK183, 
OCHK308 

Miński, 
Warszawski 

TAK 1,2,3,4,5

382 RW200017256899 Mienia Mienia 0 5 WZMiUW w Warszawie x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, wypełnianie obowiązków wynikających z 
Ustawy Prawo wodne oraz zadań Statutowych WZMiUW

382 Mienia 2568 0 4,962
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PK, OCHK REZ1027, PK110, 
OCHK308

Świder, 
Mazowiecki Park 
Krajobrazowy im. 
Czesława Łaszka, 

Warszawski

TAK 1,2

383 RW200017256899 Mienia Mienia 5 16,19 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

383 Mienia 2568 4,962 15,916
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  RP, OCHK REZ1027, 
OCHK308

Świder, 
Warszawski

TAK 2,3,4,5

384 RW200017256899 Mienia Srebrna 0 17,269 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1057 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

384 Srebrna 25682 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK183 Miński TAK 2,4,5

385 RW200017256899 Mienia Starorzecze rzeki Mieni 0 2,173 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, wypełnianie obowiązków wynikających z 
Ustawy Prawo wodne oraz zadań Statutowych WZMiUW

385 Kanał Boryszewski 256892 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PK, OCHK REZ1027, PK110, 
OCHK308

Świder, 
Mazowiecki Park 
Krajobrazowy im. 
Czesława Łaszka, 

Warszawski

TAK 0

386 RW200017256899 Mienia Jędrzejnica 0 0,397 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, wypełnianie obowiązków wynikających z 
Ustawy Prawo wodne 

386 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

387 RW200017258299
Jeziorka od źródel do 
Kraski

Kruszewka 0 6,2 WZMiUW w Warszawie x x x x
zapewnie drążności rzeki w celu odprowadzenia wód z 
gruntów użytkowanych rolniczo, efekty - swobodny spływ 
wód powodziowych

387 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK73 Dolina Rrzeki 
Jeziorki 

TAK 0,2

388 RW200017258299
Jeziorka od źródel do 
Kraski

Kraska 0 28,9 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

zabezpieczenie właściwego odpływu wód z urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych o pow. 3500ha (obiekt 
Drwalew, Drwalew-Osrowiec, Drwalew-Żyrów, Drwalew-
Gościeńczyce, Olszany, Turowiuce, Lewiczyn-Zaborów) 
efekty - swobodny spływ wód powodziowych,właściwe 
działanie urządzeń drenarskich, przeciwdziałanie 
podtopieniom

388 Kraska 2582 0,004 28,709
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK73 Dolina Rrzeki 
Jeziorki 

TAK 1,2,3,4,5

389 RW200017258299
Jeziorka od źródel do 
Kraski

Molnica 0 15,64 WZMiUW w Warszawie x x x x x

zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki, 
odprowadzenie wód z urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych o pow. 870ha (obiekt Molnica, Grójec-
Marianów, Zakrzewska Wola, Odrzywołek) efekty - 
swobodny spływ wód powodziowych,właściwe działanie 
urządzeń drenarskich, przeciwdziałanie podtopieniom 

389 Molnica 25828 0,004 15,428
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK73 Dolina Rrzeki 
Jeziorki 

TAK 2,3,4,5

390 RW200017258299
Jeziorka od źródel do 
Kraski

Kanał Czarna-Kraska 0 2,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
zapewnie drążności rzeki w celu odprowadzenia wód z 
gruntów użytkowanych rolniczo, efekty - swobodny spływ 
wód powodziowych

390 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

391 RW200017258349
Kraska (Dopływ spod 
Stefanówki)

Kraska 0 2,454 WZMiUW w Warszawie x x x

Rzeka nie wymaga wykonywania systematycznych i 
kompleksowych robót utrzymaniowych. Zasadnym jest 
usuwanie przetamowań i zatorów jeśli zagrażają 
zagospodarowanym terenom sąsiednim i dokonywanie 
napraw przekroju koryta gdy zajdzie taka potrzeba. 

391 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

392 RW20001725849 Tarczynka Tarczynka 0 18,569 WZMiUW w Warszawie x x x x

Rzeka naturalna, nieuregulowana, nie wymaga 
systematycznych i kompleksowych robót 
utrzymaniowych. Przepływa przez tereny leśne i 
wykorzystywane rolniczo. W celu zapewnienia spływu 
wielkich wód wezbraniowych, roztopowych itp. należy 
usuwać przetamowania i zatory z wiatrołomów i śmieci 
komunalnych. Na całej długości rzeki widać ślady 
żerowania dzikich zwierząt: dzików i bobrów.

392 Tarczynka 2584 0,013 18,805
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK11, OCHK308 
Chojnowski Park 

Krajobrazowy, 
Warszawski 

TAK 1,2,3,4

393 RW200017258529 Głoskówka Głoskówka 0 16,529 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka nie wymaga wykonywania robót na całym odcinku 
a jedynie działań punktowych co kilka lat. Przepływa na 
znacznym odcinku przez tereny leśne gdzie największym 
zagrożeniem są wiatrołomy i przetamowania powodujące 
rozlewiska, które przy braku działań powodują zamieranie 
drzew. Wzdłuż rzeki zlokalizowanych jest dużo 
użytkowanych stawów rybnych. Na całym odcinku 
obserwuje się liczne ślady żerowania dzikich zwierząt 
głównie bobrów. Niniejsze sprzyja uszkadzaniu przekroju 
koryta, powstawaniu łach i lokalnych przymulisk. 
Zjawiskom tym sprzyja również fakt, iż do rzeki uchodzi 
wiele rowów. Systematyczne usuwanie zatorów i 
przymulisk uniemozliwi trwałe zmiany parametrów koryta 
i zagwarantuje pełną drożności. Jaz wymaga obsługi i 
bieżących zabiegów utrzymaniowych. Posiadamy 
aktualne pozwolenie wodnoprawne i instrukcję 
gospodarowania wodami z 3.11.2009 roku ważna do 
2.11.2029 r

393 Głoskówka 25852 0,015 16,483
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK11, OCHK308 
Chojnowski Park 

Krajobrazowy, 
Warszawski 

TAK 1,3,4

394 RW200017258529 Głoskówka Głoskówka 18,442 19,488 WZMiUW w Warszawie x x x x

Rzeka nie wymaga wykonywania systematycznych i 
kompleksowych robót utrzymaniowych. Zasadnym jest 
usuwanie przetamowań i zatorów jeśli zagrażają 
zagospodarowanym terenom sąsiednim i dokonywanie 
napraw przekroju koryta gdy zajdzie taka potrzeba. 

394 Głoskówka 25852 18,395 191,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0,2

395 RW200017258529 Głoskówka Głoskówka 16,529 18,442 WZMiUW w Warszawie x x x x
Z uwagi na istn.wyloty drenarskie, przepływ wód z górnej 
zlewni-utrzymanie przekroju poprzecznego

395 Głoskówka 25852 16,483 18,395
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3

396 RW200017258529 Głoskówka Rz. Kanał Złotokłos 0 2,81 WZMiUW w Warszawie x x x x

Rzeka jest głównym odbiornikiem wód opadowych we 
wsi Złotokłos, która utraciła charakter rolniczy. W korycie 
jest zlokalizowanych dużo obiektów komunikacyjnych źle 
posadowionych, co utrudnia spływ wody i prowadzi do 
powstawania przymulisk i zatorów. Rzeka ma niewielkie 
parametry przekroju. Poziom wody w korycie gwałtownie 
się podnosi po opadach deszczu czemu sprzyja 
uszczelnienie zlewni. Dolny odcinek prowadzi przez teren 
leśny gdzie od lat obserwujemy silną erozję. W przekroju 
koryta istnieje wiele wylotów wód opadowych bez 
umocnień co sprzyja uszkadzaniu przekroju koryta. Rzeka 
na znacznym odcinku przepływa w bliskim sąsiedztwie 
zabudowań. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
zabudowaniom i zapewnienia odbioru wód ze zlewni 
przeobrażonej naley wykonywać sysytematycznie roboty. 
Z uwagi na co raz bardziej komunalny charakter cieku 
gmina Piaseczno nosi sie z zamiarem przyjęcia na siebie 
wykonywania robót utrzymaniowych.

396 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0

397 RW200017258529 Głoskówka Struga 0 2,806 WZMiUW w Warszawie x x x

Rzeka nie wymaga wykonywania systematycznych i 
kompleksowych robót utrzymaniowych. Zasadnym jest 
usuwanie przetamowań i zatorów jeśli zagrażają 
zagospodarowanym terenom sąsiednim i dokonywanie 
napraw przekroju koryta gdy zajdzie taka potrzeba. 

397 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

398 RW20001725869 Czarna Czarna 0 32,42 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

odprowadzenie wód z drenowania z pow. ok. 3000ha 
(obiekt Pawłówka-Edwardów, Grobice-Chynów, Przyłom, 
Michalczew, Rytomoczydła, Krześniaków, Osiny-
Zawiatracze) efekty - zapobieganie podtopieniom, 
swobodny spływ wód powodziowych

398 Czarna 2586 15,104 47,003
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) TAK A_1780_W

Zapewnienie 
przepustowości 
koryta rzeki Czarnej 
w km 0+000-32+420, 
gm. Chynów, Warka, 
Jasieniec

NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 1,2,3,4,5

399 RW20001725869 Czarna Kanał Czarna (Zielona) 0 21,076 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka przepływa przez tereny głównie wykorzystywane 
rolniczo, pokryte systematyczną siecią drenarską. W 
dolnym odcinku w korycie są zlokalizowane 4 jazy które 
przyczyniają się do zamulania i zarastanie przekroju 
koryta. Na rzece i w jej sąsiedztwie obserwuje się ślady 
żerowania bobrów i dzików. W celu zapewnienia odbioru 
wód z terenów zdrenowanych jak i zapewnienia 
bezpieczeństwa zagospodarowanym terenom sąsiednim 
należy systematycznie wycinać roślinność porastającą 
przekrój koryta i usuwać namuły. Zatory stwarzające 
zagrożenie należy usuwać na bieżąco.

399 Czarna 2586 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) TAK
A_1780_W
A_012_W

Zapewnienie 
przepustowości 
koryta rzeki Czarnej 
w km 0+000-32+420, 
gm. Chynów, Warka, 
Jasieniec
Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta i odcinków 
istniejącego 
międzywala rzeki 
Zielonej pow. 
piaseczyński w km 
0+000÷8+420

NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK PLH140039, PK11, 
OCHK308 

Stawy w Żabieńcu, 
Chojnowski Park 

Krajobrazowy, 
Warszawski 

TAK 0,2,3,4,5

400 RW20001725869 Czarna Kanał Przerzutowy 0 6,677 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Kanał Przerzutowy jest ogroblowanym, sztucznym 
przekopem. Przerzuca wody z rzeki Czarnej do rzeki 
Zielonej. Wymaga systematycznych zabiegów 
utrzymaniowych tj. wycinanie roslinności z przekroju 
koryta, odmulanie, usuniecie łach i odsypisk, usuwanie 
wiatrołomów dla zapewnienia właściwego działania 
urządzenia. Przymuliska powstają w okolicy budowli 
komunikacyjnych, zatorów, wiatrołomów i przetamowań 
bobrowych. Należy przewidzieć również roboty 
utrzymaniowe na groblach celem zapewnienia 
bezpieczeństwa urządzenia wodnego jak i terenom 
sąsiednim.

400 Czarna 2586 8,416 15,104
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) TAK A_011_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
Kanału 
Przerzutowego pow. 
Piaseczyński zad. I w 
km 0+000 ÷ 6+677

NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 1,2,3

401 RW20001725872 Dopływ z Lesznowoli Rz. Kanał Piaseczyński 0 9,695 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Ujściowy odcinek rzeki przepływa przez teren leśny i w 
sąsiedztwie terenów wykorzystywanych rolniczo. 
Obserwuje się silną erozję dna na ujściu rzeki. 
Charakterystyczne dla tego odcinka są przymuliska i 
uszkodzenia przekroju koryta. Środkowa część rzeki 
przepływa przez centrum miasta Piaseczno a powyżej 
przez tereny wykorzystywane rolniczo ale z 
przeznaczeniem pod zabudowę zgodnie z MPZP. Kanał 
Piaseczyński jest odbiornikiem wód drenarskich z kilku 
obiektów melioracyjnych oraz odbiornikiem 
oczyszczonych ścieków komunalnych, sanitarnych i 
przemysłowych. Przekrój koryta wymaga 
systematycznego koszenia na całej długości i 
systematycznego odmulania. Zamuleniu sprzyjają liczne 
źle posadowione budowle komunikacyjne, 
przetamowania bobrowe i ze śmieci komunalnych są 
również konsekwencją spływu powierzchniowego wód 
opadowych z powierzchni dróg, placów itp. Co najmniej 
raz do roku należy zbierać śmieci komunalne. Zarastanie 
dna występuje lokalnie na niewielkich odcinkach. Na 
terenie miasta Piaseczno przy rzece składowane są 
odpady i zlokalizowana jest miejska oczyszczalnia 
ścieków. Utrzymanie winno zapewnić bezpieczeństwo 
terenom zabudowanym, zagwarantować odbiór wód z 
terenów zdrenowanych a w centrum miasta istotny jest 

401 Dopływ z Lesznowoli 25872 0,016 9,623
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły
rolno-

zantropogenizowana
brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,4,5

402 RW20001725874 Rów Jeziorki Rów Jeziorki (WZMiUW: Kanał Jeziorki) 5,349 8,316 WZMiUW w Warszawie Planowane do przekazania m. st. Warszawa 402 Rów Jeziorki 25874 5,225 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0,4

403 RW20001725874 Rów Jeziorki Rz. Kanał Jeziorki 0 5,349 WZMiUW w Warszawie x x x x

Rzeka jest jedynym odbiornikiem oczyszczonych ścieków i 
wód powierzchniowych. Zlewnia utraciła całkowicie 
charakter rolniczy. Utrzymanie rzeki w pełnej drożności 
jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa zabudowaniom zlokalizowanym z jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. Po każdym opadzie deszczu 
rzeka natychmiast sie wypełnia i rozlewa na tereny 
położone najniżej. Systematycznie dwa razy do roku 
należy usuwać śmieci komunalne i wykaszać porost ze 
skarp na terenie gminy Piaseczno. W związku z licznymi 
wylotami oczyszczonych ścieków gmina Piaseczno raz w 
roku wycina roslinność z przekroju koryta i usuwa 
przymuliska w okolicach licznych budowli 
komunikacyjnych, z których wiele jest źle posadowionych. 
Dolny odcinek rzeki na terenie gm. Konstancin-Jeziorna 
nie jest tak intensywnie zabudowany dlatego też koszenie 
i usuwanie przymulisk można wykonywać rzadziej. 

403 Rów Jeziorki 25874 0,547 5,225
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 4

404 RW20001725889 Mała Mała 0 16,745 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Dolny odcinek rzeki przepływa przez teren miasta 
Konstancin-Jeziorna. Na znacznym odcinku trasa rzeki 
prowadzi przez tereny leśne gdzie największym 
zagrożeniem są przetamowania bobrowe i wiatrołomy co 
przyczynia się do nadmiernego zamulenia i spiętrzenia 
wody a co za tym idzie do podtapiania terenów leśnych 
gdzie obserwowane są duże straty w drzewostanie. 
Górna część rzeki przepływa przez tereny 
wykorzystywane rolniczo pokryte systematyczna siecią 
drenarską. Planowane roboty mają na celu zapewnienie 
odbioru wód z terenów zdrenowanych. Do rzeki Małej są 
realizowane zrzuty w oczyszczonych ścieków wód 
opadowych i przemysłowych. Istotne jest utrzymywanie 
koryta rzeki w drożności i dlatego systematycznie nie 
rzadziej niż co 3 lata należy wycinać roślinność z przekroju 
koryta i usuwać namuł, przymuliska i zatory.

404 Mała 2588 0,03 16,307
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, ChZT-Cr, Azot Kjeldahla, Fosfor 
ogólny, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK PLH140055, PK11, 
OCHK308 

Łąki Soleckie, 
Chojnowski Park 

Krajobrazowy, 
Warszawski 

TAK 0,1,2,4

405 RW2000172611398 Łuplanka Łuplanka 0 5,933 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Łuplanka

405 Łuplanka 2611398 3,5 5,933
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK60 Dolina Narwi TAK 0,5

406 RW200017261269 Bobrówka Podrzeczka (Bobrówka) 0 13,93 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Łozowe i Polder Siemianówka

406 Bobrówka 26126 0 14,122
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLC PLC200004 Puszcza 
Białowieska 

TAK 1,2,5

407 RW200017261349 Ruda Ruda 0 10,526 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Ruda Zacisówka

407 Ruda 26134 0,012 10,575
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 1,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

408 RW2000172613529 Małynka Małynka 0 19,361 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Białki Małynka,Folwarki

408 Małynka 261352 0,005 0,005
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 0,1,2

409 RW200017261369 Rudnia Rudnia 0 28,099 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Soce, Rudnia

409 Rudnia 26136 0,011 0,011
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 0,1,2,3,4

410 RW2000172613749 Czarna Czarna Kłoda 0 18,08 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Czarna Kłoda

410 Czarna 2613762 0,004 17,987
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 2,5

411 RW200017261389 Łoknica Łoknica 0 41,88 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Zubowo, Knorozy, Ploski, Klejniki, Łoknica, Kojły 
Kuraszewo, Nowokornino

411 Łoknica 26138 1,463 43,762
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 1,2,3,5

412 RW200017261389 Łoknica Czyżówka 0 8,751 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Kojły Kuraszewo

412 Dopływ spod Osówki 261384 0,001 0,001
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,4,5

413 RW2000172613989 Mieńka Ciek spod Krynickich 0 19,749 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Bogdanki I, Bogdanki II, Bogdanki III

413 Mieńka 261512 0,012 18,577
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 1,2,3,4,5

414 RW200017261429 Orlanka od źródeł do Orlej Kanał Koryciska (Dopływ spod Jagodnik) 0 9,91 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Istok Koryciska

414 Orla 26142 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,5

415 RW200017261429 Orlanka od źródeł do Orlej Kanał Istok (Orla) 0 13,475 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Istok Koryciska

415 Orla 26142 3,958 17,311
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,5

416 RW200017261429 Orlanka od źródeł do Orlej Orlanka 43,253 54,316 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z 
potrzeby zdolności przepustowej
koryta rzeki oraz gwarantują prawidłowe utrzymanie 
urządzeń wodnych szczegółowych . Obiekt Pasynki, 
Orlanka Górna

416 Orlanka 2614 43,637 54,644
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH200019 Jelonka TAK 1,5

417 RW200017261449 Biała Biała 0 36,12 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z 
potrzeby zdolności przepustowej
koryta rzeki oraz gwarantują prawidłowe utrzymanie 
urządzeń wodnych szczegółowych . Obiekt Biała, Biała 
Górna, Saki

417 Biała 26144 0 36,212
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego

Ftalan di(2-
etyloheksyl) (DEHP), 
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

418 RW200017261529 Strabelka Wałęga (Strabelka) 0 16,67 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Augustowo

418 Strabelka 26152 5,021 21,35
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,5

419 RW200017261529 Strabelka Pulszanka (Pulszanka i Strabelka) 0 20,33 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
ObiektPulszanka, Mulewicze Wyszki

419 Strabelka 26152 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 1,2,3,4,5

420 RW200017261534
Dopływ ze stawów Kozi 
Przeskok

Kanał E Suraż 0 3,75 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Suraż I , Bagno Filipy

420
Dopływ ze stawów Kozi 

Przeskok
261534 0,013 3,763

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

NIE 3,5

421 RW200017261534
Dopływ ze stawów Kozi 
Przeskok

Kanał B Suraż 0 2 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Bagno Filipy

421 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200010, 
PLB200007 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 

Narwi 

TAK 0

422 RW200017261549 Liza Liza 0 20,691 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Suraż I, Liza Górna

422 Liza 26154 0,016 20,814
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH200010, 
PLB200001, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 

Bagienna Dolina 
Narwi, Dolina 
Górnej Narwi, 
Dolina Narwi 

TAK 1,2

423 RW200017261569 Szeroka Struga Szeroka Struga 0,614 11,954 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Poświętne I, Poświętne II

423 Szeroka Struga 26156 2,103 13,451
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200002, 
PLB200001

Narwiańskie 
Bagna, Bagienna 

Dolina Narwi
TAK 1,2,3

424 RW2000172615729 Dopływ z Czaczek Kowalówka 2,711 13,668 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Hodory I, Suraż II, Simuny Hoałówki

424 Dopływ z Czaczek 261572 4,1 14,923
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa, 

rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200002, 
PLB200001

Narwiańskie 
Bagna, Bagienna 

Dolina Narwi
TAK 1,2,3,4

425 RW20001726157499 Awissa Awissa 2,36 15,585 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z 
potrzeby zdolności przepustowej
koryta rzeki oraz gwarantują prawidłowe utrzymanie 
urządzeń wodnych szczegółowych . Obiekt Awissa I 

425 Awissa 261574 3,692 16,922
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200002, 
PLB200001

Narwiańskie 
Bagna, Bagienna 

Dolina Narwi
NIE 4,5

426 RW20001726157499 Awissa Slina (Gruda) 0 17,089 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Ślina XI, Ślina VII

426 Ślina 2615744 0 17,01
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5

427 RW20001726157699 Turośnianka Turośnianka 2,102 33,668 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Turośń Kościelna I, Turośń Kościelna II, 
Rumejki,Juchnowiec I, II, III, Klewinowo

427 Turośnianka 261576 2,852 34,688
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa

Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200002, 
PLB200001

Narwiańskie 
Bagna, Bagienna 

Dolina Narwi
TAK 1,2,3,4,5

428 RW200017261589 Czaplinianka Czaplinianka 1,735 15,881 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Czaplinianka

428 Czaplinianka 26158 1,762 15,892
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200001 Bagienna Dolina 
Narwi 

NIE 4,5

429 RW200017261589 Czaplinianka  Niewodnica (Niewodniczanka) 0 17,041 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Niwodnica Nargielewska, Dojlidy Skrybicze

429 Czaplinianka 26158 15,891 32,442
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

430 RW2000172615912 Dopływ z Kościuków Kanał A Konowały 0,24 4,546 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Konowały

430 Dopływ z Kościuków 2615912 3,589 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200002, 
PLB200001

Narwiańskie 
Bagna, Bagienna 

Dolina Narwi
TAK 0,5

431 RW2000172615929 Horodnianka Horodnianka 0 24,696 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Horodnianka, Olmonty

431 Horodnianka 261592 0,692 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, OWO, Azot Kjeldahla, Fosfor 
ogólny, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Ftalan di(2-

etyloheksyl) (DEHP)
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200001 Bagienna Dolina 
Narwi 

NIE 3,4,5

432 RW20001726161829
Słoja od źródeł do 
Starzynki, ze Starzynką

Słoja 14,5 38,701 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Słoja wsie Grodzisko, Trzcianno Nowe, Trzcianno 
Stare, Talkowszczyzna, Słójka, Słoja, Knyszewicze Duże, 
Chmielewszczyzna, Suchynicze, Babiki

432 Słoja 261618 14,481 38,093
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

TAK 0,2,3,4,5

433 RW20001726161829
Słoja od źródeł do 
Starzynki, ze Starzynką

Starzynka 3,95 11,159 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Słoja wsie Grodzisk, Poczopek, Sosnowik, 
Świdziałówka, Górany

433 Starzynka 2616182 3,905 10,871
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

NIE 3,5

434 RW2000172616249 Kamionka Kamionka 0 15,831 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Sokołda Górna wsie Straż, Moczalnia Stara, 
Podkamionka obiekt: Kamionka II wsie Janowszczyzna, 
Jelenia Góra, Planteczka, Wysokie Laski, Słojniki, Pawełki, 
Kamionka Stara

434 Kamionka 261624 0,004 15,815
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200003 Puszcza 
Knyszyńska 

NIE 5

435 RW200017261649 Płoska Płoska Bakinówka 0 34,046 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Supraśl Środkowa, Radunun, Płoska Dolna, Płoska, 
Rafałówka Bakinówka I, Rafałówka Bakinówka II

435 Płoska 26164 0,005 34,134
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

TAK 1,2,3,4,5

436 RW200017261649 Płoska Bobrówka 0 10,97 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń przed powodzią. Obiekt Płoska, 
Sobolewo Grabówka 

436 Struga Bobrownicka 261642 0 10,9
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200006, 
PLB200003 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska 
TAK 1,2,3

437 RW2000172616569 Pilnica Pilnica 0 7,708 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Supraśl Środkowa

437 Pilnica 261656 0,006 7,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły naturalna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK
PLH200006, 
PLB200003, 

REZ440, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, 
Krasne, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

TAK 1,2,3

438 RW200017261669 Czarna Czarna 0 32,588 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji 
szczegółowych.Obiekt Czarna,Ratowiec, Poleszkowo,

438 Czarna 26166 0,013 0,013
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły leśna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

TAK 0,1,2,3

439 RW200017261669 Czarna Krzemianka 1,674 3,785 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Czarna, Rybniki, Poleszkowo, Kopisk

439 Krzemianka 261664 1,568 3,672
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły leśna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

TAK 2,4

440 RW200017261669 Czarna Krzemianka 7,179 9,803 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Czarna, Rybniki, Poleszkowo, Kopisk

440 Krzemianka 261664 6,741 9,364
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły leśna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

TAK 2,5

441 RW200017261669 Czarna Jurczycha (Czapielówka) 0 7,29 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Ratowiec

441 Czarna 26166 18,56 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły leśna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

TAK 1,2,3,4

442 RW200017261669 Czarna Bartoszycha 0 1,503 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Ratowiec

442 Czarna 26166 19,66 21,18
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły leśna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200006, 
PLB200003 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska 
TAK 2

443 RW2000172616899 Biała Biała 0 31,795 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Supraśl Dolna, Biała, Sobolewo Grabówka, Biała Górna

443 Biała 26168 0 31,9
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły

Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, Azot 
ogólny, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły
rolno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

444 RW200017261729 Kulikówka Kulikowka 0 6,146 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Rybaki, Jaskranka, Pogorzałki

444 Kulikówka 26172 0,018 6,155
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH200024, 
OCHK60 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Narwi 

NIE 4,5

445 RW200017261749 Jaskrzanka Jaskranka 0 18,738 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Jaskranka, Kalinówka Królewska

445 Jaskrzanka 26174 0,021 18,737
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH200024, 
OCHK60 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Narwi 

NIE 3,4,5

446 RW200017261749 Jaskrzanka Wodziłówka 0 8,656 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Jaskranka

446 Wodziłówka 261742 0,002 8,668
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

NIE 3,5

447 RW200017261889
Nereśl od źródeł do 
Rumejki

Nereśl 16,93 47,191 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Nereśl 2, Nereśl, Rutkowskie,

447 Nereśl 2618 16,949 47,086
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,3,4,5

448 RW2000172619449
Ślina od źródeł do 
Rokitnicy z Rokitnicą

Ślina 22,63 42,296 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Slina I, II a, II 
b, III, IV. 

448 Ślina 26196 22,865 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

449 RW2000172619449
Ślina od źródeł do 
Rokitnicy z Rokitnicą

Rokitnica (Rokietnica) 0 27,013 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Grodzkie 
Wnory, Chojane. 

449 Rokitnica 261964 0,002 0,002
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) TAK
2_99_W
3_1277_W

Regulacja rzeki 
Rokietnica wraz z 
budowlami 
komunikacyjnymi i 
wodnymi w km 
14+890 do 27+028
Regulacja rzeki 
Rokietnica wraz z 
budowlami 
komunikacyjnymi i 
wodnymi w km 0+ 
000 do 14+890

NIE NIE NIE TAK 0,3,5

450 RW2000172621489
Sidra od źródeł do 
Mościszanki

Bierwicha 10,399 13,636 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki, gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szcegółowych obiekt- 
Bierwicha – Jałówka wsie: Jałówka, Chwaszczewo, 
Nowinka, Majewo

450 Bierwicha 262146 11,285 14,521
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

451 RW2000172621489
Sidra od źródeł do 
Mościszanki

Mościszanka 3,162 12,217 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Mościszanka Łozowo wsie Siderka, Słomianka, 
Mościcha, Łozowo, Nierośno

451 Mościszanka 262148 3,431 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,3

452 RW2000172621489
Sidra od źródeł do 
Mościszanki

Sidra 30,8 38,608 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Siderka Achrymowce wsie Litwinki, Śniczany, 
Zwierżany, Cimanie, Łowczyki

452 Sidra 26214 30,731 38,22
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

453 RW2000172621489
Sidra od źródeł do 
Mościszanki

Siderka 0 10,574 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Siderka Achrymowce wsie Ogrodniki, 
Staworowo,Bierniki, Krzysztoforowo

453 Siderka 262142 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3

454 RW200017262154 Dopływ spod m. Końce Kanał A 0 6,7 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

454 Dopływ spod m. Końce 262154 0,1 4,06
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006, BbPN 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja 

Biebrzańska, 
Biebrzański Park 

Narodowy 

TAK 2,4,5

455 RW2000172621589 Kamienna Kamienna 1,524 18,157 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Kamienna Kropiwno wsie Kamienna Stara, Nowa 
Wieś, Osmołowszczyzna, Dąbrowa Białostocka, Brzozowo, 
Suchodolina

455 Kamienna 262158 1,516 17,14
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 1,2,3,4

456 RW200017262189 Horodnianka Horodnianka 0,677 5,274 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt:Horodnianka Żakło wsie Horodnianka, Domuraty, 
Chmielniki

456 Horodnianka 26218 0,685 5,102
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska

NIE 4

457 RW200017262194 Dopływ spod Jamin Rów A 2,588 11,724 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

457 Dopływ spod Jamin 262194 2,564 2,564
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 0,3,5

458 RW2000172622969 Kolniczanka z jez. Kolno Kolniczanka 0 5,582 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

458 Kolniczanka 262296 0,018 5,613
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB
PLH200005, 
PLB200002, 
PLB200006 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska, 

Ostoja Biebrzańska 

NIE 3,5

459 RW2000172622984 Węgrówka Węgorówka 4,25 10,46 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

459 Węgrówka 2622984 0,029 2,595
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
hydromorfologiczna

NZ NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

460 RW20001726229869 Bargłówka Bargłówka 0 23,32 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

460 Bargłówka 2622986 0,03 23,219
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska TAK 1,3,5

461 RW20001726229869 Bargłówka Bargłówka I 0 3,632 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

461 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

462 RW20001726229929 Pogorzałka z jez. Tajno Pogorzałka 0 14,6 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

462 Pogorzałka 2622992 0,044 14,4
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 0,3,5

463 RW200017262429
Brzozówka od źródeł do 
Popiołówki

Brzozówka 43,5 66,155 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt:Brzozówka Górna wsie Milewskie, Kujbiedy, 
Krasne folwarczne,Krasne Stare, Niemczyn, Chmielnik, 
Łapczyn, Zamczysk, Brzozówka Koronna

463 Brzozówka 2624 43,204 65,911
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

NIE 3,4,5

464 RW200017262429
Brzozówka od źródeł do 
Popiołówki

Popiołówka 0 6,035 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Brzozówka VII/2 wsie Białostoczek, Popiołówka, 
Nowinka

464 Brzozówka 2624 0 44,137
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

465 RW2000172624469
Kumiałka od źródeł do 
Kamionki

Kamienica 0 16,008 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Kumiałka Kuplisk wsie Sitawka, Wasilówka, 
Nowokolno, Marchelówka, Kuplisk Kamienica, 
Studzieńczyzna,Budno obiekt: Kamienica Chwaszczewo 
wsie Nowinka, Holiki, Romanówka

465 Kamienica 262442 0,003 15,855
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH200006 Ostoja Knyszyńska TAK 2,3,4,5

466 RW2000172624469
Kumiałka od źródeł do 
Kamionki

Kumiałka 17,9 41,245 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Kumiałka wsie Jasionowa Dolina, Janów, Sitawka, 
obiekt: Stary Bród wsie Kumiałka, Sosnowe Bagno, 
Ostrynka, Łubianka

466 Kumiałka 26244 0 40,7
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200006, 
PLB200003 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska 
TAK 1,2,3,4,5

467 RW2000172624469
Kumiałka od źródeł do 
Kamionki

Kamionka 0 12,804 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Kumiałka wsie Jasionowa Dolina, Janów, obiekt 
Trofimówka wsieTrofimówka, Kizielany, Skidlewo, 
Szczuki, Kizielewszczyzna, Piątak Tablewo, Krasne, Sucha 
Góra, Zielony Gaj

467 Kamionka 262446 0 12,865
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

468 RW200017262569 Biebła Biebła 0 12,524 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Biebła

468 Biebła 26256 0,009 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

NIE 3,5

469 RW200017262489 Olszanka Olszanka 0 5,8 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Brzozówka wieś Suchowola

469 Olszanka 26248 0,005 5,668
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,3,5

470 RW200017262489 Olszanka Zgierszczyzna 0 14,02 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Trofimówka wsieOkopy, Chlewisk Dolny, Chlewisk 
Górny, Kol. Zgierszczańskie, Morgi, Wólka, Olszanka, 
Hołodolina, Sucha Góra, Połomin, Połomin Kolonia

470 Zgierszczyzna 262484 0,003 13,05
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,4

471 RW200017262492 Głęboczyzna Głęboczyzna( Ciek „A”) 0 6,359 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki gwarantujeprawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt:Głęboczyzna Podostrówek wsie Biele 
Suchowolskie, Suchowola, Głęboczyzna, Grymiaczki, 
Ostrowie

471 Głęboczyzna 262492 0 6,385
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006, BbPN 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja 

Biebrzańska, 
Biebrzański Park 

Narodowy 

NIE 4,5

472 RW20001726276 Czarna Struga Czarna Struga 0 9,08 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Łazy, Rutkowskie

472 Czarna Struga 26276 0,022 8,974
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 2,3

473 RW2000172628954 Zdunek Zdunek 0 9,867 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Zdunek jest jedynym odpływem obiektów 
melioracyjnych Ełk I i Szarejki na obszarze ok 1880ha. 
Obszary tych inwestycji wykożystywane są rolniczo. 
Wysokie poziomy wód w odbiorniku spowodują 
nieprawidłowe działanier urządzeń melioracji 
szczegółowej, a długotrwałe utrudnienie odpływu 
wpłynie na degradację tych urządzeń a w konsekwencji 
degradację setek hektarów użytków rolnych, która stanie 
się nieprzydatna do wykorzystania rolniczego. Ponadto 
przepływy przy wysokich stanach stwarzją zagrożenie 
zniszczenia budowli komunikacyjnych. 

473 Zdunek 2628954 0 8,726
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 2,4,5

474 RW2000172628956 Karmelówka Karmelówka 0 13,213 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Karmelówka stanowi odpływ wody z terenów 
zmeliorowanych o powierzchni 420ha, oraz odprowadza 
nadmiar wody stanowiąc jednocześnie zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe wsi Wiśniowo Ełckie. Na trasie rzeki 
znajdują się przepusty dróg powiatowych, gminnych i ilnii 
kolejowej. Zaniechanie konserwacji będzie ujemnie 
oddziaływało na stabilizację przyczułków budowli jak 
również na zmeliorowane użytki rolne, powodując 
utrudniony odpływ wody z przyległych do rzeki terenów.

474 Karmelówka 2628956 0 12,584
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 0,1,2,4,5

475 RW2000172628969 Różanica Karbowianka 0 5,925 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Karbowianka stanowi odpływ wody z doliny o 
powierzchni ok. 220ha. Rzeka charakteryzuje się małymi 
spadkami przebiega przez grunty torfowe i wymaga 
systematycznej konserwacji. Zaniechanie nawet na krótki 
okres wykonywania prac konserwacyjnych doprowadzi do 
zamulenia i zarośnięcia rzeki, co w efekcie doprowadzi do 
zdewastowania przyległych do rzeki użytków zielonych na 
powierzchni ok 220ha.

475 Karbowianka 2628966 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 1,2,3,4,5

476 RW2000172628969 Różanica Różanica 0 9,307 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka stanowi odpływ z powierzchni 1620ha obszaru 
zmeliorowanego. Zaniechanie konserwacji utrudni 
odpływ z ww. powierzchni obszarów zmeliorowanych co 
w efekcie będzie prowadziło do degraracji nadmiernir 
uwilgotnionych gruntów rolnych. Na trasie rzeki znajdują 
się mosty i przepusty dróg krajowych, powiatowych, 
gminnych i trakcji kolejowej. Nadmierne zalewanie 
przyczółków budowli może spowodować podmycie ich co 
może doprowadzić do katastrofy bydowlanej w ruchu 
drogowym.

476 Różanica 262896 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224, 
OCHK320 

Pojezierza 
Ełckiego, Wzgórz 

Dybowskich 
NIE 3,4,5

477 RW2000172628969 Różanica Różanica 9,485 11,786 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka stanowi odpływ z powierzchni 1620ha obszaru 
zmeliorowanego. Zaniechanie konserwacji utrudni 
odpływ z ww. powierzchni obszarów zmeliorowanych co 
w efekcie będzie prowadziło do degraracji nadmiernir 
uwilgotnionych gruntów rolnych. Na trasie rzeki znajdują 
się mosty i przepusty dróg krajowych, powiatowych, 
gminnych i trakcji kolejowej. Nadmierne zalewanie 
przyczółków budowli może spowodować podmycie ich co 
może doprowadzić do katastrofy bydowlanej w ruchu 
drogowym.

477 Dopływ z jez. Lipno 2628962 0,99 3,304
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK320 Wzgórz 
Dybowskich 

NIE 5

478 RW2000172628969 Różanica Różanica 12,571 16,936 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka stanowi odpływ z powierzchni 1620ha obszaru 
zmeliorowanego. Zaniechanie konserwacji utrudni 
odpływ z ww. powierzchni obszarów zmeliorowanych co 
w efekcie będzie prowadziło do degraracji nadmiernir 
uwilgotnionych gruntów rolnych. Na trasie rzeki znajdują 
się mosty i przepusty dróg krajowych, powiatowych, 
gminnych i trakcji kolejowej. Nadmierne zalewanie 
przyczółków budowli może spowodować podmycie ich co 
może doprowadzić do katastrofy bydowlanej w ruchu 
drogowym.

478 Dopływ z jez. Lipno 2628962 4,08 5,477
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK320 Wzgórz 
Dybowskich 

TAK 0,5

479 RW2000172628969 Różanica Strumyk 0 1,167 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Jest to ciek stanowiący jedyny odpłw z jez. Długochorzele. 
Zaniechanie konserwacji spowoduje podtopienie niżej 
położonych budynków w m. Długochorzele oraz utrudni 
odpływ z terenów zmelioraowanych o powierzchni ok.. 
50ha.

479 Bocianka 2628964 0,002 1,175
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK320 Wzgórz 
Dybowskich 

NIE 3

480 RW20001726289729
Dopływ z jeziora 
Toczyłowo

Dopływ z jeziora Toczyłowo (Ciek A w km 
0+000 - 8+468)

0,625 9,093 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Ciek A jest głównym odbiornikiem wód ze zdrenowanego 
obszaru gruntów rolnych obi. "Rydzewo" w obrębie wsi 
Kosówka, Rydzewo, Bukowo, Kołaki, oraz z części 
zmeliorowanego obi. "Kuwasy" wsi Kosowka, Toczyłowo. 
W celu prawidłowego funkcjonowania konieczne jest 
utrzymywanie koryta Cieku A we właściwym stanie. 
Urządzenia melioracji podstawowych-przepusty z 
piętrzeniem w km 1+594; 2+494;3+593; 4+163; 4+578; 
5+144; 5+859; 

480 Dopływ z jez. Toczyłowo 2628972 2,146 9,965
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

481 RW20001726289729
Dopływ z jeziora 
Toczyłowo

Dopływ z jeziora Toczyłowo (Kanał 
Odpływowy w km 0+000 - 0+625)

0 0,625 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku. Utrzymanie 
przepustowości koryta gwarantuje prawidłową 
gospodarkę wodną j.Toczyłowskiego.

481 Dopływ z jez. Toczyłowo 2628972 0,009 0,633
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

482 RW20001726289729
Dopływ z jeziora 
Toczyłowo

Doprowadzalnik A ob.. Kuwasy (od cieku A 
do K. Szymańskiego)

8,488 12,719 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Doprowadzalnik A jest jednym z kanałów sieci 
nawadniającej obi.melioracyjnego Kuwasy I.W celu 
prawidłowego funkcjonowania konieczne jest stałe 
utrzymywanie koryta przedmiotowego cieku we 
właściwym stanie.

482 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

483 RW20001726289769 Binduga Binduga 0 14,839 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku Binduga. Planowane 
prace konserwcyjne zapewnią prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń szczegółowych obiektu 
melioracyjnego "Binduga"tj. na obrębach; Ruda, Okół, 
Łosewo, Mareckie, Wierzbowo, Dybła. Urządzenia 
melioracji wodnych podstawowych (nawadniające)- 
zastawki w km 7+887; 9+680, 10+868, 12+267 ; przepusty 
z piętrzeniem w km 1+112, 13+154

483 Binduga 2628976 0,016 14,669
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska TAK 2,3,4,5

484 RW200017262949 Kosodka Kosódka 6,435 22,723 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Kosódka

484 Kosodka 26294 6,51 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006, BbPN 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja 

Biebrzańska, 
Biebrzański Park 

TAK 0,4,5

485 RW2000172629669
Wissa od źródeł do dopł. 
w Wąsoszu z dopł. w 
Wąsoszu

Wissa 34,966 57,248 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki Wissy. Utrzymanie 
przepustowości koryta gwarantuje prawidłowe 
funkconowanie cieku i urządzeń melioracji szczegółowych 
obiektów "Wissa I", "Bęćkowo", "Rakowo", "Niećkowo", 
"Bagienice" w obrębie wsi: Wąsosz,Świdry 
Awissa,Szczuczyn, Skaje, Rakowo,Bęćkowo, Chojnowo, 
Czarnówek, Załuski, Niedźwiadna.

485 Wissa 26296 34,728 56,869
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

486 RW2000172629669
Wissa od źródeł do dopł. 
w Wąsoszu z dopł. w 
Wąsoszu

Kanał Wissy (Gutter) 0 1,955 WZMiUW w Białymstoku x x x x
Planowane prace konserwcyjne zapewnią prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu melioracyjnego "Rakowo"tj. na 
obrębach; Skaje , Rakowo, Wólka Balcer. 

486 Kanał Wissy 262962 0,002 1,955
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

487 RW200025264759
Pisa na jez. Roś z Konopką 
od wpływu do jez. Roś

Gutter 1,955 4,805 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Gutter stanowi odpływ od jez. Borowego o pow. 
136 ha i odpływ do urządzeń melioracji szczegółowych o 
pow. ok.68 ha, zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem, 
brak konserwacji może uszkodzić most drogowy w km 
3+288 obręb Rogale Wielkie oraz podtopic posesje w tej 
miejscowości. Wykonanie konserwacji spowoduje 
zwiększenie plonów na użytkach rolnych i hodowli bydła.

487 Kanał Wissy 262962 4,801 5,675
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK320 Wzgórz 
Dybowskich 

NIE 4

488 RW2000172629669
Wissa od źródeł do dopł. 
w Wąsoszu z dopł. w 
Wąsoszu

Gutter 4,805 5,682 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Gutter stanowi odpływ od jez. Borowego o pow. 
136 ha i odpływ do urządzeń melioracji szczegółowych , 
zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem. Wykonanie 
konserwacji spowoduje zwiększenie plonów na użytkach 
rolnych i hodowli bydła .

488 Kanał Wissy 262962 3,282 4,801
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK320 Wzgórz 
Dybowskich 

NIE 4,5

489 RW2000172629689 Matlak Matlak 0 20,544 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku Matlak. Utrzymanie 
przepustowości koryta gwarantuje prawidłowe 
funkconowanie cieku i urządzeń melioracji szczegółowych 
obiektów: "Słuczanka Matlak" zdrenowanych wsi Słcz, 
Glinki, Radziłów, Romany, Sokoły. 

489 Matlak 262968 0,004 19,556
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 0,2,3,5

490 RW2000172629689 Matlak Przytulanka 0 19,725 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x
Rzeka Przytulanka jest głównym odbiornikiem wód ze 
zdrenowanego obszaru gruntów rolnych obiektów: 
"Słuczanka Matlak" w obrębie wsi Radziłów i Słucz.

490 Przytulanka 2629688 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5

491 RW200017262972 Dopływ spod Borawskich Dopływ spod Borawskich (Janówka) 0 10,679 WZMiUW w Białymstoku x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody . Utrzymanie 
prawidłowej przepustowości koryta cieku gwarantuje 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wodnych 
znajdujących się w granicach cieku.

491 Dopływ spod Borawskich 262972 0,228 11,069
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006, BbPN 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja 

Biebrzańska, 
Biebrzański Park 

Narodowy 

TAK 2,4,5

492 RW200017262989 Cetna Cetna 0 12,383 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w cieku, w tym 
urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
szczegółowych w granicach zlewni cieku -tj. 
zmeliorowanych gruntów wsi Koniecki Wądołowo, 
Makowskie, Kuczewskie, Kucze Małe, Kucze Duże, 
Przestrzele.

492 Cetna 26298 0,021 11,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 0,3,4,5

493 RW200017263129 Jedwabianka Jedwabianka 16,384 24,916 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu tj. dna, brzegów wody , urządzeń 
wodnych.Utrzymanie prawidłowej przepustowości koryta 
cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń 
wodnych znajdujących się w jego granicach w tym 
urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
szczegółowych w granicach zlewni cieku tj. 
zmeliorowanych gruntów wsi Jedwabne, Rostki, Kotowo 
Plac, Kotówek.

493 Jedwabianka 26312 16,217 24,277
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,5

494 RW200017263129 Jedwabianka Męczka 0 4,915 WZMiUW w Białymstoku x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody . Utrzymanie 
prawidłowej przepustowości koryta cieku gwarantuje 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wodnych 
znajdujących się w granicach cieku.

494 Męczka 263122 0 4,02
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

495 RW20001726328
Łojewek od źródeł do 
dopływu w Olszynach

Łojewek 17,081 29,614 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu tj. dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach 
przedmiotowego odcinka rzeki, w tym urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych i urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka rzeki-tj. zmeliorowanych 
gruntów wsi Bronowo, Janczewo, Bożejewo Taraskowo, 
Olszyny, Wyłudzin, Kałęczyn, Kownaty, Dobrzyjałowo.

495 Łojewek 2632 16,466 28,941
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

496 RW20001726328
Łojewek od źródeł do 
dopływu w Olszynach

Jura 0 6,467 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach 
zlewnicieku tj. zmeliorowanych gruntów wsi Budy 
Mikołajka, Dobrzyjałowo, Kobylin.

496 Jura 26324 0 6,31
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

497 RW200017263419
Gać od źródeł do Jabłonki 
bez Jabłonki

Gać 9,365 23,169 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Gać - 
Jabłoń, Zakrzewo

497 Gać 2634 9,353 23,254
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5

498 RW200017263429 Jabłonka Jabłonka 0 34,962 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Jabłonka 
Środkowa, Jabłonka Górna, Jabłonka Tybory Kamianka, 
Wierzbowo - Zambrów

498 Jabłonka 26342 0 33,722
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fosfor ogólny, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,5

499 RW200017263429 Jabłonka Dąb 0 17,135 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Cieciorki, 
Wiśniewo

499 Dąb 263428 0,001 0,001
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fosfor ogólny, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5

500 RW200017263429 Jabłonka Prątnik 0 11,377 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Jabłonka 
Środkowa.

500 Prątnik 263426 0 10,933
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fosfor ogólny, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5
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501 RW200017263489 Kołomyja Kołomyja (Kanał Koty) 0 6,562 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Mieczki 
Szlasy

501 Kołomyja 26348 0 6,53
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna NIE 5

502 RW20001726369 Łomżyczka Łomżyczka 0 21,458 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach 
zlewni cieku-tj. zmeliorowanych gruntów w obiektach 
Mątwica Kupiski, Łomżyczka, Pulwy.

502 Łomżyczka 2636 0,782 21,425
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 2,3,5

503 RW20001726389 Penza Penza 0 15,429 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach 
zlewni cieku-tj zmeliorowanych grunty wsi Pęza, Łuby , 
Murawy, Rogienice, obiekt "Penza"

503 Penza 2638 0,073 15,036
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

NIE 3,4,5

504 RW200017263949 Lepacka Struga Lepacka Struga 0 18,732 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach 
zlewni cieku- tj. zmeliorowanych gruntów wsi Mątwica 
Kupiski i Struga Lepacka .

504 Lepacka Struga 26394 0,04 14,898
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 0,4,5

505 RW200017264776
Turośl od źródeł do Zimnej 
z Zimną

Barłoga 0 5,795 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Barłoga stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 69 ha zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem. Wykonanie konserwacji 
spowoduje zwiększenie plonów na użytkach rolnych i 
hodowli bydła.

505 Barłoga 264776 0,01 5,798
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280048, 
PLB280008, 
OCHK263 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Puszczy i Jezior 

Piskich 

NIE 3,4

506 RW2000172647789 Bogumiłka Bogumiłka 0 7,199 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Bogumiłka stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 130 ha zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić przepust w km 5+195 w obrębie Zawady . 
Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie plonów 
na użytkach rolnych i hodowli bydła.

506 Bogumiłka 264778 0,011 0,011
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK263 

Puszcza Piska, 
Puszczy i Jezior 

Piskich 
TAK 2,3,5

507 RW2000172647899 Wincenta Wincenta 13,08 26,957 WZMiUW w Białymstoku  x  x x  x
Utrzymanie drożności rzeki umożliwia odprowadzenie 
nadmiaru wód z ob.Danowo-Filipki,Kumelsk-Truszki

507 Wincenta 26478 13,08 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK263 Puszczy i Jezior 
Piskich 

TAK 0,3,4,5

508 RW2000172647899 Wincenta Kulona 0 4,697 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Kulona stanowi odpływ z jez. Kumielsk o pow. 
16,59 ha, do rzeki Wincenty i odpływ do urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 36 ha , zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem, brak konserwacji może 
uszkodzić przepust betonowy w km 3+520 w obrębie 
Kumielsk . Wykonanie konserwacji spowoduje 
zwiększenie plonów na użytkach rolnych i hodowli bydła..

508 Kulona 264786 0,005 4,697
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK263 Puszczy i Jezior 
Piskich 

NIE 4,5

509 RW2000172647899 Wincenta Wincenta 0 13,077 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Wincenta stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych, bezpośrednio odwadnia łąki i 
pastwiska przyległe do rzeki, brak konserwacji może 
uszkodzić mosty w obrębach Turowo w km 6+230, 
Grodzisko w km 9+847 i Cwaliny w km 11+995 . 
Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie plonów 
na użytkach rolnych i hodowli bydła.

509 Wincenta 26478 0,014 13,08
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK263 

Puszcza Piska, 
Puszczy i Jezior 

Piskich 
NIE 4,5

510 RW2000172647949
Rybnica od wypł. z jez. 
Pogubie Średnie do ujścia

Rybnica 0 9,693 WZMiUW w Białymstoku  x  x  x x x  x  x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód z ob.Łacha-Leman

510 Rybnica 264794 0,014 9,731
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH200020, 
PLH200023, 
PLB280008, 
OCHK271 

Mokradła 
Kolneńskie i 
Kurpiowskie, 
Dolina Pisy, 

Puszcza Piska, 
Równiny 

Kurpiowskiej i 

TAK 2,3,5

511 RW200017264829
Turośl od źródeł do Zimnej 
z Zimną

Turośl (Turoślanka w km 3+392 - 5+535) 14,507 16,65 WZMiUW w Białymstoku  x x  x  x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód z ob.Łacha-Leman

511 Turośl 2648 14,513 16,656
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4,5

512 RW200017264829
Turośl od źródeł do Zimnej 
z Zimną

Zimna 0 2,889 WZMiUW w Białymstoku  x  x x x  x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód z ob.Łacha-Leman

512 Zimna 26482 0,002 2,891
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4,5

513 RW200017264829
Turośl od źródeł do Zimnej 
z Zimną

Turoślanka 5,535 18,775 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Turoślanka stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 280 ha, zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić most w km 9+827 w miescowości Turośl i 
podtopić budynki mieszkalne w tej miejscowości. 
Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie plonów 
na użytkach rolnych i hodowli bydła.

513 Turośl 2648 16,656 29,86
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 3,4,5

514 RW200017264829
Turośl od źródeł do Zimnej 
z Zimną

Zimna 2,889 11,47 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Zimna stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 290 ha, zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić przepust w km 4+792 na drodze gminnej w 
obrębie Wielki Las. Wykonanie konserwacji spowoduje 
zwiększenie plonów na użytkach rolnych i hodowli bydła.

514 Zimna 26482 2,891 10,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK263 

Puszcza Piska, 
Puszczy i Jezior 

Piskich 
TAK 0,3,4,5

515 RW200017264869
Turośl od Zimnej do 
Kanału Grzędy-Wejdo, z 
Kanałem Grzędy-Wejdo

Grzędy - Wejdo, Kanał (Rzeka Kanał Grzędy 
Wejdo)

4,193 11,433 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

515 Kanał Grzędy-Wejdo 26486 4,2 11,444
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

516 RW200017264869
Turośl od Zimnej do 
Kanału Grzędy-Wejdo, z 
Kanałem Grzędy-Wejdo

Rudna (Rzeka Rudna) 3,65 6,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

516 Rudna 26484 3,653 6,503
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4,5

517 RW200017264869
Turośl od Zimnej do 
Kanału Grzędy-Wejdo, z 
Kanałem Grzędy-Wejdo

Borek 0 7,11 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Borek stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok.100 ha, zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić przepusty w miescowościach Hejdyk w km 
1+708 i Ciesina w km 4+582. Wykonanie konserwacji 
spowoduje zwiększenie plonów na użytkach rolnych i 
hodowli bydła.

517 Borek 264844 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4,5

518 RW200017264869
Turośl od Zimnej do 
Kanału Grzędy-Wejdo, z 
Kanałem Grzędy-Wejdo

Turośl 10,04 11,115 WZMiUW w Białymstoku  x x  x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód ze zmeliorowanego 
obiektu Turośl,Łacha-Leman,Nowa Ruda

518 Turośl 2648 10,047 11,11
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

519 RW200017264869
Turośl od Zimnej do 
Kanału Grzędy-Wejdo, z 
Kanałem Grzędy-Wejdo

Turośl (Turoślanka w km 0+000 - 3+392) 11,115 14,507 WZMiUW w Białymstoku  x x  x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód z ob.Łacha-Leman

519 Turośl 2648 11,121 14,513
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4,5

520 RW200017264869
Turośl od Zimnej do 
Kanału Grzędy-Wejdo, z 
Kanałem Grzędy-Wejdo

Kanał Grzędy-Wejdo 0 4,193 WZMiUW w Białymstoku  x x x x  x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód z ob.Grzędy-Wejdo

520 Kanał Grzędy-Wejdo 26486 0,007 4,2
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

521 RW200017264869
Turośl od Zimnej do 
Kanału Grzędy-Wejdo, z 
Kanałem Grzędy-Wejdo

Rudna 0 3,738 WZMiUW w Białymstoku  x x  x  x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód z ob.Turośl

521 Rudna 26484 0,004 3,741
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

522 RW200017264869
Turośl od Zimnej do 
Kanału Grzędy-Wejdo, z 
Kanałem Grzędy-Wejdo

Rudna 6,45 20,285 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Rudna stanowi odpływ rzeki Borek i licznych 
urządzeń melioracji szczegółowych o pow. ok. 450 ha, 
zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem , brak 
konserwacji może uszkodzić most w km 8+670 w 
miescowości Karpa i przepust w km 14+454 na drodze 
powiatowej w obrębie Ciesina. Wykonanie konserwacji 
spowoduje zwiększenie plonów na użytkach rolnych i 
hodowli bydła.

522 Rudna 26484 6,503 20,318
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 3,4,5

523 RW200017264929 Kanał Krusza -Serafin
Krusza - Pupkowizna, Kanał (Rzeka Kanał 
Krusza Serafin)

8,992 9,229 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

523 Dopływ z bagna Serafin 264922 0 0,197
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

524 RW200017264929 Kanał Krusza -Serafin Kanał Krusza -Serafin 0 8,212 WZMiUW w Białymstoku  x  x  x  x  x

Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód ze zmeliorowanego 
obiektu Krusza-Serafin.Istniejące budowle piętrzące w 
km: 0+067, 1+550, 2+885, 5+741 umożliwiają regulację 
odpływu wód ze zlewni spowalniając obniżanie się 
poziomu wód gruntowych w okresie letnich niżówek. Stąd 
nie ma obawy o negatywny wpływ prac utrzymaniowych 
prowadzonych na kanale na teren rezerwatu przyrody 
„Torfowisko Serafin”.  Należy stwierdzić, iż rezerwat 
przyrody „Torfowisko Serafin” zlokalizowany jest  w na 
terenie woj. mazowieckiego, ok. 1,3 km od granicy z woj. 
podlaskim. Wpływ konserwacji koryta tego kanału (przy 
możliwości regulacji odpływu na budowlach piętrzących) 
na terenie woj. podlaskiego na obniżanie się poziomu 
wód na tym torfowisku można uznać za nieistotny. 
Zapewne  rozwiązaniem poprawiającym sytuację byłaby 
budowla piętrząca (na terenie woj. mazowieckiego) 
zamknięta na stałe przy połączeniu K. Krusza - Serafin z 
rezerwatem „Torfowisko Serafin”. 

524 Kanał Krusza-Serafin 26492 0,454 8,662
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH200023, 
OCHK271 

Dolina Pisy, 
Równiny 

Kurpiowskiej i 
Doliny Dolnej Narwi 

NIE 3,5

525 RW20001726494 Dopływ spod Zabiela
Dopływ spod Zabiela (Kanał Ulgi km 2+719 - 
5+618)

0 2,899 WZMiUW w Białymstoku  x x  x
Utrzymanie drożności koryta cieku umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód ze zmeliorowanego 
obiektu Skroda II

525 Dopływ spod Zabiela 26494 0,013 2,8
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH200023, 
OCHK271 

Dolina Pisy, 
Równiny 

Kurpiowskiej i 
Doliny Dolnej Narwi 

TAK 2,3

526 RW20001726494 Dopływ spod Zabiela Kanał Ulgi (w km 0+000 - 2+719) 0 2,719 WZMiUW w Białymstoku  x  x  x  x  x
Utrzymanie drożności kanału umożliwia odprowadzenie 
nadmiaru wody z ob.Skroda II

526 Dopływ spod Zabiela 26494 2,8 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK271 
Równiny 

Kurpiowskiej i 
Doliny Dolnej Narwi 

TAK 0

527 RW200017264969 Kanał Poredy-Charubin Kanał Poredy-Charubin 0 12,215 WZMiUW w Białymstoku  x  x  x  x  x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód ze zmeliorowanego 
obiektu Poredy-Charubin

527 Kanał Poredy-Charubin 26496 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH200020, 
PLH200023, 
OCHK271 

Mokradła 
Kolneńskie i 
Kurpiowskie, 
Dolina Pisy, 

Równiny 
Kurpiowskiej i 

TAK 0,1,2,4,5

528 RW2000172649849
Skroda od źródeł do 
Dzierzbi

Skroda 29,677 57,356 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód ze zmeliorowanych 
obiektów Skroda I, II, III

528 Skroda 26498 29,548 56,869
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

529 RW2000172649849
Skroda od źródeł do 
Dzierzbi

Dzierzbia 0 19,924 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód ze zmeliorowanych 
obiektów Dzierzbia Mogilna, SHR Stawiski, Rogale

529 Dzierzbia 264984 0,006 19,528
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP REZ511 Uroczysko 
Dzierzba

TAK 1,2,5

530 RW2000172649849
Skroda od źródeł do 
Dzierzbi

Mogilna 0 9,415 WZMiUW w Białymstoku  x  x  x x  x  x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód ze zmeliorowanych 
obiektów: Dzierzbia - Mogilna

530 Mogilna 2649846 0,002 9,382
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

531 RW2000172649869 Łabna Łabna 0 12,555 WZMiUW w Białymstoku  x  x  x  x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód ze zmeliorowanego 
obiektu Łabna

531 Łabna 264986 0,005 12,502
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

532 RW200017265129 Krzywa Noga Krzywa Noga 0 15,032 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w cieku, w tym 
urządzeń melioracji wodnych podstawowych i urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych w granicach zlewni 
cieku-tj. zmeliorowanych gruntów wsi Jankowo 
Młodzianowo, Jankowo Skarbowo, Sulimy, Dzierzgi, 
Chmielewo, Grądy, Sławiec, obiekt "Krzywa Noga"

532 Krzywa Noga 26512 0,096 14,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 0,1,4,5

533 RW200017265132 Dopływ spod Popiołek Dopływ spod Popiołek (Rów A) 5,06 17,847 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu tj. dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach 
przedmiotowego odcinka rzeki, w tym urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych i urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych w granicach zlewni cieku-tj. 
zmeliorowanych gruntów obiektu "Zbójna – Popiołki" ; 
wsi , Dziedzice, Dębniki, Zbójna, Gawrychy, Popiołki. 

533 Dopływ spod Popiołek 265132 0 18,476
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK271 
Równiny 

Kurpiowskiej i 
Doliny Dolnej Narwi 

TAK 0,4,5

534 RW200017265149 Kanał Kuzie Kanał Kuzie 1,379 19,69 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu tj. dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach 
zlewni cieku -tj zmeliorowanych gruntów wsi Ruda 
Osowiecka, Osowiec, Laski, Wyk, Gawrychy, Kuzie.

534 Kanał Kuzie 26514 3,91 20,987
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH200020, 
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Mokradła 
Kolneńskie i 
Kurpiowskie, 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 2,3,4,5

535 RW2000172651654
Ruż od źródeł do dopływu 
spod Dąbek

Ruż (Rzeka Ruż) 21,9 32,42 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska , zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolny. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. Rzeka o niewielkich 
spadkach, płynąca przez tereny łąkarskie. Brak 
konserwacji powoduje nieodpowiedni poziom wody 
gruntowej i skutkuje spadkiem w uprawie masy zielonej 
na terenach przyległych.

535 Ruż 26516 22,554 34,122
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

536 RW200019265169
Ruż od dopływu spod 
Dąbek do ujścia

Ruż (Rzeka Ruż) 21,5 21,9 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska , zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolny. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. Rzeka o niewielkich 
spadkach, płynąca przez tereny łąkarskie. Brak 
konserwacji powoduje nieodpowiedni poziom wody 
gruntowej i skutkuje spadkiem w uprawie masy zielonej 
na terenach przyległych.

536 Ruż 26516 22,154 22,554
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna presja komunalna NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

537 RW2000172651654
Ruż od źródeł do dopływu 
spod Dąbek

Rzeka Kanał Choromany 0,22 4,04 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolny. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. Odbiornik wody z 
przepomp[owni Choromany odwadniającej teren 
depresyjny.

537 Dopływ spod Dąbek 2651654 0,393 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5
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538 RW2000172651654
Ruż od źródeł do dopływu 
spod Dąbek

Rzeka Kanał Choromany 0 0,22 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolny. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. Odbiornik wody z 
przepomp[owni Choromany odwadniającej teren 
depresyjny.

538 Dopływ spod Dąbek 2651654 0 0,393
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

539 RW2000172651654
Ruż od źródeł do dopływu 
spod Dąbek

Ruż 34,35 40,735 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu tj. dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach rzeki, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
szczegółowych w granicach zlewni odcinka rzeki- tj. 
zmeliorowane grunty wsi Głebocz, Kaczynek obiektów 
.„Ruż Górny” i „Ruż Strzeszewo".

539 Ruż 26516 34,727 41,084
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

540 RW2000172651654
Ruż od źródeł do dopływu 
spod Dąbek

Jakać (Muzga) 0 14,751 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach 
zlewni cieku- tj zmeliorowanych gruntów obiektów 
„Ratowo” , „Szabły Młode” „Mężenin – Olszewo”,„Muzga 
I i II”, „Muzga III”, „Zalesie – Truszki” .

540 Jakać 265164 0,002 14,482
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,5

541 RW2000172651654
Ruż od źródeł do dopływu 
spod Dąbek

Jastrząbka (DopływA) 0,6 7,123 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieki, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach 
zlewni cieku tj. zmeliorowanych gruntów obiekty „Ruż - 
Strzeszewo”, „Jastrząbka Młoda” ,„Ruż Górny”. 

541 Jastrząbka 265162 1,25 7,003
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

542 RW20001726516569
Dopływ spod 
Chomentowa

Rzeka Kanał C-Trzaski 0 1,74 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska , zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

542 Trzaska 2651656 0 1,736
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

543 RW20001726516569
Dopływ spod 
Chomentowa

Dopływ spod Chomentowa (Kanał C Trzaski 
w km)

1,74 5,3 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody , urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w cieku, oraz 
melioracji szczegółowych w granicach zlewni cieku tj. 
zmeliorowanych gruntów wsi Dębowo i Uśnik .

543 Trzaska 2651656 1,736 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

544 RW20001726516569
Dopływ spod 
Chomentowa

Dopływ spod Wierzbowa (Kanał C Trzaski w 
km )

5,3 10,14 WZMiUW w Białymstoku x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku , 
oraz urządzeń melioracji szczegółowych w granicach 
zlewni cieku tj. zmeliorowanych gruntów wsi Dębowo i 
Uśnik .

544 Dopływ spod Wierzbowa 265165622 0,012 3,179
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

545 RW2000172651669 Dopływ z Tarnowa Dopływ z Tarnowa (Dopływ D) 0 10,619 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
szczegółowych w granicach zlewni cieku- tj. Tarnowo, 
Kraska, Młynik, Wszerzecz, Szczepankowo.

545 Dopływ z Tarnowa 265166 0 10,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

546 RW2000172651689 Bzdziążek Bzdziążek (Bździążek) 0 13,362 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
szczegółowych w granicach zlewni cieku- tj. 
zmeliorowanych gruntów wsi Miastkowo, Łuby Kurki, 
Łuby Kiertany, Leopoldowo, Chojny Naruszczki i Chojny 
Młode .

546 Bzdziążek 265168 0 13,2
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
NZ NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

547 RW2000172651852
Szkwa do dopływu spod 
Lipniaka z jez. Świętajno 
Łąckie

Szkwa 49,185 67,999 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

547 Szkwa 26518 49,023 67,865
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK297 

Puszcza Piska, 
Spychowski 

NIE 3,4,5

548 RW2000172651852
Szkwa do dopływu spod 
Lipniaka z jez. Świętajno 
Łąckie

Szkwa 73,145 75,075 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na 
przyległych użytkach zielonych.

548 Szkwa 26518 73,113 75,043
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK297 

Puszcza Piska, 
Spychowski 

NIE 5

549 RW2000172651852
Szkwa do dopływu spod 
Lipniaka z jez. Świętajno 
Łąckie

Wilamówka (Struga Wilamowska) 0 5,62 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

549 Wilamówka 265184 0,002 0,002
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska TAK 0,3,5

550 RW2000172651869 Kanał Spaliny Spaliny Kanał (Rzeka Kanał Struga Spalińska) 0 2,35 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

550 Kanał Spaliny 265186 0,005 2,353
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

551 RW2000172651869 Kanał Spaliny Spaliny (Struga Spalińska) 2,35 6,3 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

551 Kanał Spaliny 265186 2,353 4,685
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

552 RW2000172651874 Kanał Chruściel Chruściel Kanał (Rzeka Kanał Chruściel) 0 8,45 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

552 Kanał Chruściel 2651874 0,001 8,443
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

553 RW2000172651874 Kanał Chruściel Kanał Chruściel 8,45 9,32 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

553 Kanał Chruściel 2651874 8,44 9,298
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

554 RW2000172651876 Dopływ spod Wolkowych Rzeka Kanał R-9 0,85 10,97 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

554 Dopływ spod Wolkowych 2651876 0 10,204
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

555 RW2000172651878 Dopływ spod Wykrotu Rzeka Kanał R-9 0,4 0,85 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

555 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

556 RW2000192651899
Szkwa od dopływu spod 
Lipniaka do ujścia

Rzeka Kanał R-9 0 0,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

556 Szkwa 26518 30,505 30,823
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

557 RW2000172651876 Dopływ spod Wolkowych Kanał Doprowadzalnik B 0,35 0,57 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

557 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

558 RW2000192651899
Szkwa od dopływu spod 
Lipniaka do ujścia

Kanał Doprowadzalnik B 0 0,35 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

558 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

559 RW2000172651876 Dopływ spod Wolkowych Kanał Doprowadzalnik A 0 0,44 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

559 Dopływ spod Wolkowych 2651876 0 0,4
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

560 RW2000172651889 Kanał Kaczor Kaczor Kanał (Rzeka Kanał Kaczor) 0 20,16 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

560 Kanał Kaczor 265188 0,005 20,166
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

561 RW200017265269
Rozoga od źródeł do 
Radostówki z Radostówką

Radostówka (Rzeka Radostówka) 0 1,1 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

561 Radostówka 26526 0,001 1,099
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

562 RW200017265269
Rozoga od źródeł do 
Radostówki z Radostówką

Biały Grunt 0 6,815 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

562 Kanał Biały Grunt 265252 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

563 RW200017265269
Rozoga od źródeł do 
Radostówki z Radostówką

Gawrzyjałka 0 2,784 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

563 Kanał Gawrzyjałka 265244 0 2,782
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

564 RW200017265269
Rozoga od źródeł do 
Radostówki z Radostówką

Jerutka (Struga Wschodnia) 0 13,495 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

564 Jerutka 26524 0 13,463
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 3,5

565 RW200017265269
Rozoga od źródeł do 
Radostówki z Radostówką

Kilimański 0 6,72 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

565 Dopływ spod Cisa 26525422 0 4,589
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,3,5

566 RW200017265269
Rozoga od źródeł do 
Radostówki z Radostówką

Radostówka 1,1 1,52 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

566 Radostówka 26526 1,099 1,695
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

567 RW200017265269
Rozoga od źródeł do 
Radostówki z Radostówką

Radostówka 1,52 27,28 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

567 Radostówka 26526 1,695 26,932
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska TAK 1,2,3,4,5

568 RW200017265269
Rozoga od źródeł do 
Radostówki z Radostówką

Rozoga 50,633 78,922 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

568 Rozoga 2652 50,84 79,12
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK297 Spychowski TAK 2,3,4,5

569 RW200017265269
Rozoga od źródeł do 
Radostówki z Radostówką

Rozoga 80,866 83,615 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego (podtopienia).

569 Rozoga 2652 81,078 83,832
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK297 Spychowski TAK 0,1,2

570 RW200017265269
Rozoga od źródeł do 
Radostówki z Radostówką

Stare Czajki 0 9,74 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

570 Kanał Stare Czajki 265254 0,005 9,731
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska TAK 2,4,5

571 RW2000172652749 Pełtówka Pełtówka (Rzeka Kanał Pełtówka) 0 14,94 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

571 Pełtówka 2652752 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5
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572 RW200017265289 Kanał Charciabałda
Charciabałda , Kanał (Rzeka kanał A 
Charciabałda)

0 12,38 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

572 Kanał Charciabałda 26528 0 12,448
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,5

573 RW2000172652929 Dopływ spod Olszyn Rzeka Kanał B Olszyny 0 13,48 WZMiUW w Warszawie x x x  x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

573 Dopływ spod Olszyn 265292 0 13,46
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

574 RW2000172652929 Dopływ spod Olszyn Kanał Doprowadzalnik F 0 1,35 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

574 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

575 RW200017265296 Dopływ spod Piaseczni Kanał Doprowadzalnik F 1,35 5,09 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

575 Dopływ spod Piaseczni 265296 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

576 RW200017265329 Mała Rozoga Mała Rozoga (Rzeka Kanał Mała Rozoga) 0 6,44 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

576 Mała Rozoga 26532 0,18 6,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

NIE 3,4,5

577 RW200017265329 Mała Rozoga Kanał Doprowadzalnik U 0 3,1 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

577 Mała Rozoga 26532 6,48 9,579
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

578 RW200017265329 Mała Rozoga Kanał Doprowadzalnik W 0 5,08 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

578 Mała Rozoga 26532 5,316 8,714
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

579 RW200017265369 Czeczotka Czeczotka (Rzeka Czeczotka I) 0 14,61 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

579 Czeczotka 26536 0,05 14,644
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

NIE 3,4,5

580 RW200017265369 Czeczotka Czeczotka Druga (Rzeka Czeczotka II) 0 14,63 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska , zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolny. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie.

580 Czeczotka 2 265364 0 14,625
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

581 RW200017265369 Czeczotka
Troszyn Susk Kanał (Rzeka Kanał Susk 
Troszyn)

0 10,39 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

581 Kanał Troszyn-Susk 2653644 0 10,374
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_1093_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości rzeki 
Kanał Susk Troszyn w 
km 0+000-3+000, 
pow. Ostrołęcki

NIE NIE NIE NIE 4,5

582 RW200017265369 Czeczotka Czeczotka 14,61 18,744 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach 
zlewni cieku- tj. zmeliorowanych gruntów obiektów: 
„Czeczotka” i „Drogoszewo".

582 Czeczotka 26536 14,642 18,774
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

583 RW2000172654329 Czarka Czarka 0 7,785 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

583 Czarka 265432 0,007 7,796
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 5

584 RW200017265449 Wałpusza z jez. Wałpusz Jesionowiecki Kanał (Struga Jesionowiecka) 0 17,845 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na 
przyległych użytkach zielonych.

584 Czarka 265432 0 20,539
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK264 
Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej 

TAK 1,2,5

585 RW200017265449 Wałpusza z jez. Wałpusz Kanał Marksowski (Struga Kiejkucka) 0 4,4 ZMiUW w Olsztynie x x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego (podtopienia).

585 Kanał Marksewski 2654454 0,688 5,07
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK297 Spychowski TAK 1,5

586 RW200017265449 Wałpusza z jez. Wałpusz Wałpusza (Wałpusz) 0 30,794 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

586 Wałpusza 26544 0,007 30,848
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140005, 
OCHK297 

Doliny Omulwi i 
Płodownicy, 
Spychowski 

TAK 1,3,4,5

587 RW200017265449 Wałpusza z jez. Wałpusz Wałpusza (Wałpusz) 35,485 36,063 ZMiUW w Olsztynie x x
Konieczność konserwacji bieżącej zapewniającej 
swobodny spływ wód.

587 Wałpusza 26544 35,649 36,211
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK297 Spychowski TAK 1

588 RW200017265449 Wałpusza z jez. Wałpusz Wałpusza (Wałpusz) 37,36 37,438 ZMiUW w Olsztynie x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego i tzw małej retencji.

588 Wałpusza 26544 37,523 37,598
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK297 Spychowski TAK 1

589 RW2000172654529 Przeździęcka Struga Rz. Doprowadzalnik Nr 2 3 3,83 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Jego prawidłowe działanie zapewnia utrzymanie 
optymalnych stosunków wodnych na cześci obszaru 
"Szeroka Biel". Podobnie jak rz. Płodownica 
charakteryzuje się on bardzo małymi spadkami 
podłużnymi. Tylko zachowanie drożnosci koryta rzeki 
może zapewnić prawidłowy odbiór wody z urządzeń 
szczegółowych oraz doprowadzenie jej w okresie 
niedoborów.

589 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 0

590 RW2000172654529 Przeździęcka Struga
Przeździęcka Struga)
(Rz. Struga Przeździecka

0 10,1 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Wskazane roboty utrzymaniowe pozwalają na właściwą 
gospodarkę wodną zlewni rzeki. Zapewniają swobodny 
przepływ wody w korycie w okresie spływów wiosennych 
oraz po obfitych opadach deszczu. Zapobiegaja 
wylewaniom i podtopieniom przyległych gruntów, 
zapewniją odbiór wody z doprowadzalników. W okresie 
niedoboru wody pozwala to na retencjonowanie jej i 
nawodnienie przy pomocy urządzeń piętrzących. 

590 Przeździęcka Struga 265452 0,008 10,114
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 3,4,5

591 RW2000172654529 Przeździęcka Struga Piwnicka Struga (Rz. Struga Piwnicka) 0 7,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Zapewnienie drożności koryta poprzez wykonywanie 
zaplanowanych robót pozwoli na swobodny przepływ 
wody z górnego odcinka rzeki oraz jej odbiorze z 
przyległych obszarów.

591 Piwnicka Struga 2654528 0 7,296
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 2,3

592 RW2000172654529 Przeździęcka Struga Piwnicka Struga 7,3 8,39 ZMiUW w Olsztynie x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

592 Piwnicka Struga 2654528 7,468 8,383
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 3,4

593 RW2000172654529 Przeździęcka Struga Piwnicka Struga 8,39 17,06 ZMiUW w Olsztynie x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

593 Piwnicka Struga 2654528 8,383 17,073
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK
PLB140005, 
PLB280007, 
OCHK264 

Doliny Omulwi i 
Płodownicy, 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

NIE 3,4,5

594 RW2000172654529 Przeździęcka Struga Przeździęcka Struga 10,2 22,88 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

594 Przeździęcka Struga 265452 10,213 22,898
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK
PLB140005, 
PLB280007, 
OCHK264 

Doliny Omulwi i 
Płodownicy, 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

NIE 3,4,5

595 RW2000172654549 Lejkowska Struga Struga Lejkowska 0 29,765 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na 
przyległych użytkach zielonych.

595 Lejkowska Struga 265454 0,196 29,538
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,3,4,5

596 RW200017265456 Kanał Cupel Rzeka Kanał Cupel 1 6,38 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

596 Kanał Cupel 265456 1,011 6,398
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 4,5

597 RW200017265469 Trybówka Księży Lasek Kanał (Rzeka Kanał Księży Lasek) 0 6,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

597 Kanał Księży Lasek 265464 0 4,919
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

598 RW200017265469 Trybówka Trybówka (Rzeka Trybówka ) 0 12,59 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

598 Trybówka 26546 0,001 12,599
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 5

599 RW200017265469 Trybówka Kanał Księży Lasek 6,6 10,455 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

599 Kanał Księży Lasek 265464 4,921 8,77
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

600 RW200017265469 Trybówka Suchora 0 6,135 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

600 Suchora 265462 0,002 6,098
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,3,4

601 RW200017265469 Trybówka Trybówka 12,59 22,935 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

601 Trybówka 26546 14,492 23,276
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska TAK 0,5

602 RW200017265469 Trybówka Długie Kanał (Rzeka Kanał Długuie) 5,1 5,95 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

602 Kanał Długie 265474 5,102 5,962
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 5

603 RW200017265474 Kanał Długie Długie Kanał (Rzeka Kanał Długuie) 0 5,1 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

603 Kanał Długie 265474 0,007 5,102
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 3,5

604 RW2000172654769 Ostracha Ostracha (Rzeka Ostracha) 1,25 7,19 WZMiUW w Warszawie x x  x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

604 Ostracha 265478 1,267 7,193
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

605 RW200019265499
Omulew od Sawicy do 
ujścia z Płodownicą od 
dopł. spod Parciak

Ostracha (Rzeka Ostracha) 0 1,25 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

605 Ostracha 265478 0,004 1,267
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 5

606 RW200017265478 Kanał Karaska Karaska, Kanał (Kanał C Karaska) 0 6,97 WZMiUW w Warszawie x x x  x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

606 Kanał Karaska 265476 0,024 6,983
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 1,3,4,5

607 RW2000172654869
Płodownica od źródeł do 
dopływu spod Parciak

Płodownica (Rzeka Płodownica) 17,5 39,63 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka ta jest głównym odbiornikiem wód z obszaru 
"Szerokiej Bieli" o powierzchni użytów rolnych ok. 2 000 
ha. Wskazane roboty utrzymaniowe pozwalają na 
właściwą gospodarkę wodną zlewni rzeki. Zapewniają 
swobodny przepływ wody w korycie rzeki. Zapobiegają 
wylewaniom i podtopieniom przyległych gruntów, 
zapewniają odbiór wody z doprowadzalników. W okresie 
niedoboru wody pozwala to na retencjonowanie jej i 
nawodnienie przy pomocy urządzeń piętrzących. Rzeka 
Płodownica jak również obszar "Szerokiej Bieli" 
charakteryzuje się bardzo małymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi. Tylko zachowanie drożnosci koryta rzeki 
może zapewnić prawidłowy odbiór wody z urządzeń 
szczegółowych oraz doprowadzenie jej w okresie 
niedoborów.

607 Płodownica 26548 17,485 39,611
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE TAK TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 5

608 RW2000172654869
Płodownica od źródeł do 
dopływu spod Parciak

Rzeka Kanał Ciek Nr. 1 0 7,24 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Wykonanie planowanych robót zapewnia swobodny 
przepływ wody w korycie cieku. Zapobiega to 
wylewaniom i podtopieniom przyległych gruntów. 
Gwarantuje prawidłowy odbiór wody z rowów 
szczegółowych. W okresach suchych pozwala na 
piętrzenie wody w korycie i nawadnianie przyległych 
gruntów przez w/w rowy szczegółowe. 

608 Dopływ spod Parciak 265486 1,398 1,398
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 0,4,5

609 RW2000172654869
Płodownica od źródeł do 
dopływu spod Parciak

Rzeka Kanał C 0 7,85 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Realizacja zaplanowanych robót pozwala na właściwą 
gospodarkę wodną na przyległych użytkach zielonych. 
Wskazane roboty zapewniają swobodny przepływ wody 
w korycie Kanału. Zapobiega to nadmiernemu 
uwilgotnieniu użytków rolnych i zapewnia odbiór wody z 
rowów mających ujście do Kanału C.

609 Dopływ spod Parciak 265486 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 0,5

610 RW2000172654869
Płodownica od źródeł do 
dopływu spod Parciak

Rz. Kanał Nr 3 0 2,07 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Realizacja zaplanowanych robót pozwala na właściwą 
gospodarkę wodną na przyległych użytkach zielonych. 
Wskazane roboty zapewniają swobodny przepływ wody 
w korycie Kanału. Zapobiega to nadmiernemu 
uwilgotnieniu użytków rolnych i zapewnia odbiór wody z 
rowów mających ujście do Kanału Nr 3.

610 Dopływ spod Zaręb 2654862 0 8,366
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 4

611 RW2000172654869
Płodownica od źródeł do 
dopływu spod Parciak

Rz. Kanał C-13 0 6,83 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Jego prawidłowe działanie zapewnia utrzymanie 
optymalnych stosunków wodnych na cześci obszaru 
"Szeroka Biel". Podobnie jak rz. Płodownica 
charakteryzuje się on bardzo małymi spadkami 
podłużnymi. Tylko zachowanie drożnosci koryta rzeki 
może zapewnić prawidłowy odbiór wody z urządzeń 
szczegółowych oraz doprowadzenie jej w okresie 
niedoborów.

611 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 0,4,5

612 RW2000172654869
Płodownica od źródeł do 
dopływu spod Parciak

Rz. Kanał 24 0 5,45 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Jego prawidłowe działanie zapewnia utrzymanie 
optymalnych stosunków wodnych na cześci obszaru 
"Szeroka Biel". Podobnie jak rz. Płodownica 
charakteryzuje się on bardzo małymi spadkami 
podłużnymi. Tylko zachowanie drożnosci koryta rzeki 
może zapewnić prawidłowy odbiór wody z urządzeń 
szczegółowych oraz doprowadzenie jej w okresie 
niedoborów.

612 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 0

613 RW2000172658592
Dopływ z bagna Szeroka 
Biel

rz. Kanał 24 5,45 7,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Jego prawidłowe działanie zapewnia utrzymanie 
optymalnych stosunków wodnych na cześci obszaru 
"Szeroka Biel". Podobnie jak rz. Płodownica 
charakteryzuje się on bardzo małymi spadkami 
podłużnymi. Tylko zachowanie drożnosci koryta rzeki 
może zapewnić prawidłowy odbiór wody z urządzeń 
szczegółowych oraz doprowadzenie jej w okresie 
niedoborów.

613 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 0

614 RW2000172654869
Płodownica od źródeł do 
dopływu spod Parciak

Kanał Omulew Płodownica 0 7,3 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Kanał ten łączy rzekę Omulew z rzeką Płodownicą. W 
okresie niedoboru wody kierowana jest ona z Omulwi do 
Płodownicy w celu nawodnienia obszaru "Szeroka Biel" o 
powierzchni ok. 2 000 ha. Wymienione roboty pozwalają 
bez przeszkód na przerzut wody do nawodnień. 

614 Kanał Płodownica 265484 3,932 11,223
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE TAK TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 1,3,4

615 RW2000172654869
Płodownica od źródeł do 
dopływu spod Parciak

Kanał Płodownica 0 2,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Realizacja zaplanowanych robót pozwala na właściwą 
gospodarkę wodną na przyległych użytkach zielonych. 
Wskazane roboty zapewniają swobodny przepływ wody 
w korycie w okresie spływów wiosennych oraz po 
obfitych opadach deszczu.

615 Kanał Płodownica 265484 1,326 3,925
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 4

616 RW2000172654869
Płodownica od źródeł do 
dopływu spod Parciak

Rz. Doprowadzalnik Nr 2 0 3 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Jego prawidłowe działanie zapewnia utrzymanie 
optymalnych stosunków wodnych na cześci obszaru 
"Szeroka Biel". Podobnie jak rz. Płodownica 
charakteryzuje się on bardzo małymi spadkami 
podłużnymi. Tylko zachowanie drożnosci koryta rzeki 
może zapewnić prawidłowy odbiór wody z urządzeń 
szczegółowych oraz doprowadzenie jej w okresie 
niedoborów.

616 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 0,5

617 RW2000172654929 Jastrząbka Jastrząbka (Rzeka Jastrząbka) 0 8,59 WZMiUW w Warszawie x x x  x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

617 Jastrząbka 265492 0,015 8,497
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 2,4,5

618 RW2000172654989 Piasecznica Piasecznica (Rzeka Piasecznica) 0 39,12 WZMiUW w Warszawie x x x  x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

618 Piasecznica 265498 0,013 38,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 0,4,5

619 RW2000172654989 Piasecznica Obierwia, Kanał (Rzeka Kanał A Obierwia) 0 8,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

619 Kanał Obierwia 2654988 0 8,3
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 0,5

620 RW200017265569 Róż Rz. Róż 0 33,05 WZMiUW w Warszawie x x x x

Trasa rzeki przebiega przez tereny rolne i tereny 
zabudowane po terenie gmin: Młynarze, Sypniewo, 
Krasnosielc. Jest jednym z głównych odpływów z terenów 
zdrenowanych i zmeliorowanych. Wymaga konserwacji 
minimum raz w roku.Regularne wykonywanie prac 
konserwacyjnych zapewni swobodny przepływ wód w 
rzece, własciwe utrzymanie przyległych gruntów rolnych i 
bezpieczeństwo terenów zabudowanych.

620 Róż 26556 0 31,248
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_1212_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta rzeki Róż w 
km 4+800-8+550, gm. 
Młynarze, pow. 
Makowski

NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

NIE 3,4,5

621 RW200017265569 Róż Rz. Kanał E 0 16,2 WZMiUW w Warszawie x x x x

Jest to jeden z głównych odpływów z terenów 
zmeliorowanych systemem rowów otwartych i terenów 
zdrenowanych na terenie gminy Sypniewo. Przebiega 
głównie przez grunty orne, uzytki zielone i lasy. Wymaga 
konserwacji minimum raz w roku.

621 Róż 2 265562 0,003 16,191
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

622 RW200017265569 Róż Rz. Ciek Mamino 0 9,55 WZMiUW w Warszawie x x x x

Jest to jeden z głównych odpływów z terenów 
zmeliorowanych systemem rowów otwartych i terenów 
zdrenowanych na terenie gminy Sypniewo. Przebiega 
głównie przez grunty orne, uzytki zielone i lasy. Wymaga 
konserwacji minimum raz w roku.

622 Kanał spod Mamina 265564 0 9,32
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

623 RW200017265589 Różanica Rz. Różanica 0 21,27 WZMiUW w Warszawie x x x x

Trasa rzeki przebiega przez tereny rolne i tereny 
zabudowane, m.in.. miasto Różan. Jest to główny odpływ 
z terenów zmeliorowanych systemem rowów otwartych i 
gruntów zdrenowanych. Rzeka wymaga konserwacji 
minimum raz w roku.Regularne wykonywanie prac 
konserwacyjnych zapewni swobodny przepływ wód w 
rzece, własciwe utrzymanie przyległych gruntów rolnych i 
bezpieczeństwo terenów zabudowanych.

623 Różanica 26558 0 20,679
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry Fosforany dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 1,2,3,4,5

624 RW200017265652
Orz od źródeł do dopływu 
z Wiśniewa z dopływem z 
Wiśniewa

Orz (Rzeka Orz) 39 53,98 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Rzeka 
przechodząca przez tereny łąkarskie o zwężonej dolinie. 
Niewielkie opady powodują duże przybranie wody w 
rzece. Konieczna jest coroczna konserwacja w celu 
umożliwienia swobodnego spływu wód z terenów 
użytkowanych rolniczo. Zaplanowane prace mają na celu 
zachowanie drożności cieku, zapewnienie swobodnego 
odbioru wód z terenów przyległych, retetncje korytową. 
Wpłynąkorzystnie na stan środowiska , zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolny. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie.

624 Orz 2656 38,954 53,928
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

625 RW200017265652
Orz od źródeł do dopływu 
z Wiśniewa z dopływem z 
Wiśniewa

Struga (Rzeka Kanał Zalesie Przyjmy) 0 13,42 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku.Rzeka 
przechodząca przez tereny łąkarskie o zwężonej dolinie. 
Niewielkie opady powodują duże przybranie wody w 
rzece. Konieczna jest coroczna konserwacja w celu 
umożliwuenia swobodnego spływu wód z terenów 
użytkowanych rolniczo. Zaplanowane prace mają na celu 
zachowanie drożności cieku, zapewnienie swobodnego 
odbioru wód z terenów przyległych, retetncje korytową. 
Wszystkie zaplanowane roboty ograniczają się wyłącznie 
do koryta cieku. Wpłyną również korzystnie na stan 
środowiska , zapewnią ułatwienie uprawy gruntów 
rolnych. Brak robót może spowodować zmianę 
wykorzytania gruntów przyległych a w konsekwencji 
również zmianę gatunków, roślin i zwierząt bytujących w 
tym rejonie. 

625 Struga 26564 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

626 RW200017265652
Orz od źródeł do dopływu 
z Wiśniewa z dopływem z 
Wiśniewa

Rzeka Kanał Zakrzewek 0 9,925 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka o niewielkich spadkach, płynąca przez tereny 
łąkarskie. Brak konserwacji powoduje nieodpowiedni 
poziom wody gruntowej i skutkuje spadkiem w uprawie 
masy zielonej na terenach przyległych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. Dla odcinka 
przepływajacego przez obszar NATURA 2000 warunki 
prowadzenia robót zostaną uzgodnione z RDOS .

626 Dopływ spod Budy Grudzi 26562 0,006 9,907
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140007 Puszcza Biała NIE 5

627 RW200017265652
Orz od źródeł do dopływu 
z Wiśniewa z dopływem z 
Wiśniewa

Orz 53,2 63,46 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Zaręby 
Jartuzy

627 Orz 2656 55,851 62,704
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,4,5

628 RW200017265369 Czeczotka Rzeka Kanał Struga Daniszewo 10,2 10,46 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska , zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

628 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

629 RW200017265669 Dopływ spod Zamościa Rzeka Kanał Struga Daniszewo 0 10,2 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska , zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

629 Dopływ spod Zamościa 26566 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_1355_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości rzeki 
Kanał Struga 
Daniszewo w km 
4+430-10+500, pow. 
ostrołęcki

NIE NIE NIE TAK 0,3,4,5

630 RW200017265689 Czerna Potok Czerna (Rzeka Czernia) 0 16,45 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska , zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolny. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. Trasa rzeki przebiega 
przez grunty rolne i tereny zabudowane gminy Wąsewo. 
Jest to główny odpływ z terenów zmeliorowanych 
systemem rowów otwartych i zdrenowanych i wymaga 
wykonania konserwacji minimum raz w roku.Regularne 
wykonywanie prac konserwacyjnych zapewni swobodny 
przepływ wód w rzece, własciwe utrzymanie przyległych 
gruntów rolnych i bezpieczeństwo terenów 
zabudowanych.

630 Czerna 26568 0,003 0,003
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

631 RW2000172657129 Ostrówek Kabat 0 23,84 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. 
Wpływną również korzystnie na ziwentaryzowany stan 
środowiska w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolny. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. Dla odcinka 
przepływajacego przez obszar NATURA 2000 warunki 
prowadzenia robót uzgodnione decyzją wieloletnią z 
RDOS znak:WPN-II.670.15.2014.PB Rzeka o niewielkich 
spadkach, płynąca przez tereny łąkarskie. Brak 
konserwacji powoduje nieodpowiedni poziom wody 
gruntowej i skutkuje spadkiem w uprawie masy zielonej 
na terenach przyległych.

631 Ostrówek 265712 2,203 2,203
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140007, 
PLB140014 

Puszcza Biała, 
Dolina Dolnej 

Narwi 
TAK 0,1,2,3,4,5
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632 RW200017265729 Wymakracz Wymakracz 0 34 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową, zapewnienie 
bezpieczeństwa eksploatacji budowli piętrzących. 
Wszystkie zaplanowane roboty ograniczają się wyłącznie 
do koryta cieku. Wpłyną również korzystnie na 
ziwentaryzowany stan środowiska w ramach obszarów 
NATURA 2000, zapewnią ułatwienie uprawy gruntów 
rolny. Brak robót może spowodować zmianę 
wykorzystania gruntów przyległych, a w konsekwencji 
również zmianę gatunków roślin i zwierząt bytujących w 
tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego przez obszar 
NATURA 2000 warunki prowadzenia robót uzgodnione 
decyzją wieloletnią z RDOS znak:WPN-II.670.15.2014.PB 
Brak konserwacji powoduje nieodpowiedni poziom wody 
gruntowej i skutkuje spadkiem w uprawie masy zielonej 
na terenach przyległych.

632 Wymakracz 26572 0,083 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140007, 
PLB140014 

Puszcza Biała, 
Dolina Dolnej 

Narwi 
TAK 2,3,4,5

633 RW200017265749 Struga rz. Kanał A 0 18,41 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową, zapewnienie 
bezpieczeństwa eksploatacji budowli piętrzących. 
Wszystkie zaplanowane roboty ograniczają się wyłącznie 
do koryta cieku. Wpłyną również korzystnie na 
ziwentaryzowany stan środowiska w ramach obszarów 
NATURA 2000, zapewnią ułatwienie uprawy gruntów 
rolny. Brak robót może spowodować zmianę 
wykorzystania gruntów przyległych, a w konsekwencji 
również zmianę gatunków roślin i zwierząt bytujących w 
tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego przez obszar 
NATURA 2000 warunki prowadzenia robót uzgodnione 
decyzją wieloletnią z RDOS znak:WPN-II.670.15.2014.PB

633 Struga 26574 0,094 18,455
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_1041_W

Kształtowanie profilu 
podłużnego i 
poprzecznego koryta 
rzeki Kanał A w km 
0+000-18+550 wraz z 
remontem budowli

NIE NIE TAK PLB
PLB140007, 
PLB140014, 
PLB140015 

Puszcza Biała, 
Dolina Dolnej 
Narwi, Bagno 

Pulwy 

TAK 2,3,4

634 RW2000172657529 Kanał z Pulw rz. Kanał B 0 8 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na ziwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę sposobu wykorzystania gruntów przyległych, a w 
konsekwencji również zmianę gatunków roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Pracę tę pozwolą a 
utrzymywanie takiego poziomu wód gruntowych, który 
będzie korzystny nie tylko z punktu widzenia wegetacji 
roślinności łąkowej, ale także z punktu widzenia 
warunków siedliskowych koniecznych do wyprowadzenia 
lęgów przez takie gatunki ptaków chronionych w ramach 
obszaru NATURA 2000. Warunki prowadzenia robót 
uzgodnione decyzją wieloletnią z RDOS znak:WPN-
II.670.13.2014.PB

634 Kanał z Pulw 265752 0,807 8,791
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014, 
PLB140015 

Dolina Dolnej 
Narwi, Bagno 

Pulwy 
TAK 1,2

635 RW200017265772 Dopływ z Gostkowa Kanał Gostkowo 0 5,275 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku celem ochrony mienia ludzkiego, 
odprowadzenia wód z rowów szczegółowych.

635 Dopływ z Gostkowa 265772 0,07 5,338
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 1,3,4

636 RW200017265772 Dopływ z Gostkowa rz. Kanał Gostkowo 5,275 7,14 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku

636 Dopływ z Gostkowa 265772 5,338 7,203
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

637 RW200017265789 Sikorka Rz. Sikorka 0 13,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Trasa rzeki przebiega przez grunty rolne i tereny 
zabudowane gminy Rzewnie. Jest to główny odpływ z 
terenów zmeliorowanych systemem rowów otwartych i 
wymaga wykonania konserwacji minimum raz w roku. 
Regularne wykonywanie prac konserwacyjnych zapewni 
swobodny przepływ wód w rzece, własciwe utrzymanie 
przyległych gruntów rolnych i bezpieczeństwo terenów 
zabudowanych.

637 Sikorka 26578 0 13,331
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_1641_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta rzeki Sikorki w 
km 6+600-11+500, 
gm. Rzewnie pow. 
makowski

NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 1,2,3,4,5

638 RW2000172658149
Orzyc od źródeł do Tamki 
z Tamką

Orzyc 132,278 144,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 253 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

638 Tamka 265814 0,001 0,001
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

TAK 0,3,5

639 RW2000172658149
Orzyc od źródeł do Tamki 
z Tamką

Tamka 0 11,865 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 796 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

639 Tamka 265814 0,001 0,001
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

NIE 3,4,5

640 RW2000172658149
Orzyc od źródeł do Tamki 
z Tamką

Wieczfnianka 0 14,415 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 571 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

640 Wieczfnianka 265812 0 14,3
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

NIE 3,4,5

641 RW2000172658149
Orzyc od źródeł do Tamki 
z Tamką

Ciek Ożumiech 0 5,32 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 359 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

641 Dopływ z Szumska 2658142 0,005 5,314
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

NIE 4,5

642 RW2000172658149
Orzyc od źródeł do Tamki 
z Tamką

Rz. Ciek Ożumiech 5,36 7,82 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Wykonanie planowanych robót zapewnia swobodny 
przepływ wody w korycie cieku. Zapobiega to 
wylewaniom i podtopieniom przyległych gruntów. 
Gwarantuje prawidłowy odbiór wody z istniejących 
wylotów drenarskich, które odprowadzają wodę z 
przyległych zmeliorowanych obszarów. Brak wykonania 
planowanych robót utrzymaniowych będzie przyczyną 
pogorszenia stanu urządzeń melioracji szczegółowych i 
ujemnie wpłynie na wysokość plonów.

642 Dopływ z Szumska 2658142 5,354 7,749
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

643 RW2000172658152 Dąbrówka (Plutocha) Plutocha (Dąbrówka) 0 6,88 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 721 ha zmeliorowanych gruntów.

643 Plutocha 2658154 0,001 6,871
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

NIE 3,5

644 RW2000172658169 Dąbrówka Struga Nowa Wieś 0 11,925 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x
zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi o łącznej długości ok. 38 km w dolinie 
rzeki Orzyc - (obszar zmeliorowany łącznie ok. 641 ha)

644 Dąbrówka 265816 0 11,701
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337, 
OCHK74 

Zieluńsko-
Rzęgnowski, Doliny 

Rzeki Orzyc 
TAK 2,3,5

645 RW2000172658172 Janówka Janówka 0 3,057 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x
umożliwienie prowadzenia nawodnienia podsiąkowego 
gruntów w dolinie rzeki oraz zapewnienie odpływu z 
zmeliorowanych gruntów w dolinie rzeki Orzyc

645 Janówka 2658172 0 3,055
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK74 Doliny Rzeki Orzyc NIE 3,5

646 RW2000172658189 Borowianka Borowianka 0 10,622 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi w dolinie rzeki Orzyc o łącznej długości 
ok. 19 km oraz umożliwienie prowadzenia nawadniania 
podsiąkowego na okolicznych użytkach zielonych, 
głównie na gruntach torfowych - (obszar zmeliorowany 
łącznie ok. 470 ha)

646 Borowianka 265818 0 10,303
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK74 Doliny Rzeki Orzyc TAK 2,4,5

647 RW200017265829
Dopływ z Jabłonowa z jez. 
Zawadzkim

Struga Zawadzka 0 3,243 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi o łącznej długości ok. 3 km oraz 
umożliwienie prowadzenia nawadniania podsiąkowego 
na okolicznych użytkach zielonych, głównie na gruntach 
torfowych w dolinie rzeki Orzyc - (obszar zmeliorowany 
łącznie ok. 5 ha)

647 Dopływ z Jabłonowa 26582 0 3,061
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK264, 
OCHK74 

Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej, Doliny 
Rzeki Orzyc 

NIE 3,4,5

648 RW2000172658329 Dopływ z bagna Retkowo Jagarzewka 0 8,015 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi w dolinie rzeki Orzyc o łącznej długości 
ok. 16 km oraz umożliwienie prowadzenia nawadniania 
podsiąkowego na okolicznych użytkach zielonych, 
głównie na gruntach torfowych - (obszar zmeliorowany 
łącznie ok 185 ha)

648 Bagienny Kanał 265832 0,001 8,01
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK264 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

NIE 3,5

649 RW200017265849 Zdziwójka Rz. Zdziwójka 0 8,82 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Wykonanie planowanych robót zapewnia swobodny 
przepływ wody w korycie rzeki. Zapobiega to 
wylewaniom i podtopieniom przyległych gruntów. 
Gwarantuje prawidłowy odbiór wody z rowów 
szczegółowych. W okresach suchych pozwala na 
piętrzenie wody w korycie i nawadnianie przyległych 
gruntów przez w/w rowy szczegółowe.

649 Zdziwójka 26584 0,001 8,829
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

650 RW2000172658529 Struga Baranowska Struga Baranowska 0 5,017 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na 
przyległych użytkach zielonych.

650 Struga Baranowska 265852 0 5,022
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

651 RW2000172658529 Struga Baranowska Struga Baranowska 5,017 21,618 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartami o łącznej długości ok. 48 km w dolinie 
rzeki Struga Baranowska - (łącznie obszar zmeliorowany 
ok. 287 ha)

651 Struga Baranowska 265852 5,022 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 0,1,2,3,4

652 RW2000172658549 Dzierząska Dzierząska (Rz. Dzierżączka) 0 6,41 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Wskazane roboty utrzymaniowe pozwalają na właściwą 
gospodarkę wodną zlewni rzeki. Zapewniają swobodny 
przepływ wody w korycie rzeki. Zapobiegają wylewaniom 
i podtopieniom przyległych gruntów, zapewniają odbiór 
wody z doprowadzalników. W okresie niedoboru wody 
pozwala to na retencjonowanie jej i nawodnienie przy 
pomocy urządzeń piętrzących. Istniejąca sieć rowów 
szczegółowych może spełniać swoje zadanie tylko wtedy, 
gdy będzie miała zapewniony odbiór wody.

652 Dzierząska 265854 0 6,394
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

653 RW2000172654869
Płodownica od źródeł do 
dopływu spod Parciak

Rz. Kanał Nr 1 0 1,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Realizacja zaplanowanych robót pozwala na właściwą 
gospodarkę wodną na przyległych użytkach zielonych. 
Wskazane roboty zapewniają swobodny przepływ wody 
w korycie Kanału. Zapobiega to nadmiernemu 
uwilgotnieniu użytków rolnych i zapewnia odbiór wody z 
rowów mających ujście do Kanału Nr 1.

653 Kanał Płodownica 265484 0,071 1,398
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 4

654 RW2000172658569 Kanał z Kolonii Chorzele Rz. Kanał Nr 1 1,4 8,97 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Realizacja zaplanowanych robót pozwala na właściwą 
gospodarkę wodną na przyległych użytkach zielonych. 
Wskazane roboty zapewniają swobodny przepływ wody 
w korycie Kanału. Zapobiega to nadmiernemu 
uwilgotnieniu użytków rolnych i zapewnia odbiór wody z 
rowów mających ujście do Kanału Nr 1.

654 Kanał Chorzele-Płodownica 2654842 0,089 7,718
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 2,3,4,5

655 RW2000172658592
Dopływ z bagna Szeroka 
Biel

Rz. Kanał A 0 8,55 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Realizacja zaplanowanych robót pozwala na właściwą 
gospodarkę wodną na przyległych użytkach zielonych. 
Wskazane roboty zapewniają swobodny przepływ wody 
w korycie Kanału. Zapobiega to nadmiernemu 
uwilgotnieniu użytków rolnych i zapewnia odbiór wody z 
rowów mających ujście do Kanału A.

655
Dopływ z bagna Szeroka 

Biel
2658594 0 8,4

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 0,4,5

656 RW200017265869 Ulatówka Rz. Ulatówka 0 22,85 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Wskazane roboty utrzymaniowe pozwalają na właściwą 
gospodarkę wodną zlewni rzeki. Zapewniają swobodny 
przepływ wody w korycie rzeki. Zapobiegają wylewaniom 
i podtopieniom przyległych gruntów, zapewniają odbiór 
wody z doprowadzalników. W okresie niedoboru wody 
pozwala to na retencjonowanie jej i nawodnienie przy 
pomocy urządzeń piętrzących. Końcowy odcinek koryta 
rzeki przewidziany do modernizacji.

656 Ulatówka 26586 0 22,831
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_960_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta rzeki 
Ulatówka w km 
18+600-22+850 gm. 
Krzynowłoga Mała 
pow. Przasnyski

NIE NIE NIE NIE 3,4,5

657 RW200017265869 Ulatówka Rz. Czerniczka 0 10,1 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Wykonanie planowanych robót zapewnia swobodny 
przepływ wody w korycie rzeki. Zapobiega to 
wylewaniom i podtopieniom przyległych gruntów. 
Gwarantuje prawidłowy odbiór wody z rowów 
szczegółowych. W okresach suchych pozwala na 
piętrzenie wody w korycie i nawadnianie przyległych 
gruntów przez w/w rowy szczegółowe. Koryto rzeki 
zniszczone i przewidziane do modernizacji. 

657 Dopływ z Kobylaków 265866 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_938_W

Przebudowa rzeki 
Czerniczka w km 
0+000-10+100 wraz z 
budowlami 
związanymi z nią 
funkcjonalnie oraz 
modernizacja 
urządzeń melioracji 
wodnych 
szczegółowych, pow. 
Przasnyski

NIE NIE NIE TAK 0,5

658 RW200017265869 Ulatówka Rz. Doprowadzalnik Nr 1 0 8,22 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Realizacja zaplanowanych robót pozwala na właściwą 
gospodarkę wodną na przyległych użytkach zielonych. 
Wskazane roboty zapewniają swobodny przepływ wody 
w korycie. Zapobiega to nadmiernemu uwilgotnieniu 
użytków rolnych i zapewnia odbiór wody z rowów 
mających ujście do Doprowadzalnika Nr 1.

658 Dopływ z m. Połoń 265868 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

659 RW2000172658729 Kanał spod Księżej Górki Rz. Kanał 25 0 10 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Realizacja zaplanowanych robót pozwala na właściwą 
gospodarkę wodną na przyległych użytkach zielonych. 
Wskazane roboty zapewniają swobodny przepływ wody 
w korycie Kanału. Zapobiega to nadmiernemu 
uwilgotnieniu użytków rolnych i zapewnia odbiór wody z 
rowów mających ujście do Kanału 25.

659 Kanał spod Księżej Górki 265872 0,001 9,993
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

660 RW20001726587369
Dopływ spod Bagienic-
Folwarku

Rz. Ciek Bagienice 0 8,4 WZMiUW w Warszawie x x x x

Trasa rzeki przebiega przez tereny rolne w gminie 
Krasnosielc. Jest to główny odpływ z terenów 
zmeliorowanych systemem rowów otwartych i 
zdrenowanych. Wymaga konserwacji minimum raz w 
roku. Wykonane roboty konserwacyjne zapewnią 
własciwa gospodarkę rolną na przyległych gruntach 
rolnych.

660
Dopływ spod Bagienic-

Folwarku
2658736 0 6

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,5

661 RW2000172658769 Jaciążka Rz. Jaciążka 0 14,01 WZMiUW w Warszawie x x x x

Trasa rzeki przebiega przez grunty rolne i tereny 
zabudowane gminy Płoniawy Bramura. Jest to główny 
odpływ z terenów zmeliorowanych systemem rowów 
otwartych i zdrenowanych i wymaga wykonania 
konserwacji minimum raz w roku.Regularne 
wykonywanie prac konserwacyjnych zapewni swobodny 
przepływ wód w rzece, własciwe utrzymanie przyległych 
gruntów rolnych i bezpieczeństwo terenów 
zabudowanych.

661 Jaciążka 265876 0 14,555
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

662 RW200017265884
Węgierka od źródeł do 
dopływu z Dzielin z 
dopływem z Dzielin

Węgierka 31,15 42,17 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Usuwanie roślinności przyczynia się do obniżenia poziomu 
wody w korycie rzeki nie powodując podmywania skarp. 
Usuwanie zatorów udrażnia koryto rzeki umożliwiając 
swobodny przepływ wody. Zabudowa wyrw zabezpiecza 
koryto przed dalszą erozją. Pozwala to na prowadzenie 
racjonalnej i optymalnej gospodarki wodnej na 
przyległym terenie.

662 Węgierka 26588 31,215 41,578
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153 Krośnicko-
Kosmowski

TAK 2,3,4

663 RW2000172658889 Morawka Rz. Morawka 0 23 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Wskazane roboty utrzymaniowe pozwalają na właściwą 
gospodarkę wodną zlewni rzeki. Zapewniają swobodny 
przepływ wody w korycie rzeki. Zapobiegaja wylewaniom 
i podtopieniom przyległych gruntów, zapewniją odbiór 
wody z doprowadzalników. W okresie niedoboru wody 
pozwala to na retencjonowanie jej i nawodnienie przy 
pomocy urządzeń piętrzących. Koryto rzeki przewidziane 
do modernizacji.

663 Morawka 265888 0,018 23,084
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

664 RW2000172658889 Morawka Rz. Wojcieszanka 0 8,8 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Wskazane roboty utrzymaniowe pozwalają na właściwą 
gospodarkę wodną zlewni rzeki. Zapewniają swobodny 
przepływ wody w korycie rzeki. Zapobiegają wylewaniom 
i podtopieniom przyległych gruntów, zapewniają odbiór 
wody z doprowadzalników oraz odpływ z obszarów 
zdrenowanych, co wpływa na utrzymanie właściwego 
poziomu wody podczas wegetacji roślin i przyczynia sie 
do przedłużenia trwałości drenowania.

664 Dopływ z Lipy 2658886 0,004 8,724
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

665 RW2000172658989
Dopływ z Szelkowa 
Nowego

Rz. Kanał A 0 8,84 WZMiUW w Warszawie x x x x

Trasa rzeki przebiega przez grunty rolne i tereny 
zabudowane gminy Szelków. Jest to główny odpływ z 
terenów zmeliorowanych systemem rowów otwartych i 
wymaga wykonania konserwacji minimum raz w 
roku.Regularne wykonywanie prac konserwacyjnych 
zapewni swobodny przepływ wód w rzece, własciwe 
utrzymanie przyległych gruntów rolnych i bezpieczeństwo 
terenów zabudowanych.

665 Kanał Henrykowski 2598 0,01 0,01
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,4

666 RW200017265929
Dopływ z Zambsk 
Kościelnych

Kanał Zambski 0 9,68 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracji 
szczegółowej (rowy).

666
Dopływ z Zambsk 

Kościelnych
26592 0,051 9,701

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 0,1,3

667 RW200017265929
Dopływ z Zambsk 
Kościelnych

rz. Kanał Zambski 9,68 19,74 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na ziwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę sposobu wykorzystania gruntów przyległych, a w 
konsekwencji również zmianę gatunków roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Pracę tę pozwolą a 
utrzymywanie takiego poziomu wód gruntowych, który 
będzie korzystny nie tylko z punktu widzenia wegetacji 
roślinności łąkowej, ale także z punktu widzenia 
warunków siedliskowych koniecznych do wyprowadzenia 
lęgów przez takie gatunki ptaków chronionych w ramach 
obszaru NATURA 2000. Warunki prowadzenia robót 
uzgodnione decyzją wieloletnią z RDOS znak:WPN-
II.670.13.2014.PB

667
Dopływ z Zambsk 

Kościelnych
26592 9,701 0

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność źródła 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140015 Bagno Pulwy TAK 0,2,3

668 RW200017265964
Pełta od źródeł do 
dopływu z Chełch

Pełta 39,91 40,534 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 30 
ha gruntów zmeliorowanych.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

668 Pełta 26596 39,573 40,196
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5
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669 RW200017265964
Pełta od źródeł do 
dopływu z Chełch

Pełta 42,005 42,95 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
150 ha gruntów zmeliorowanych.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

669 Pełta 26596 41,664 42,605
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

670 RW200017265964
Pełta od źródeł do 
dopływu z Chełch

Pełta 46,71 49,385 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
450 ha gruntów zmeliorowanych
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

670 Pełta 26596 46,347 49,018
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153 Krośnicko-
Kosmowski

NIE 5

671 RW200017265964
Pełta od źródeł do 
dopływu z Chełch

Rz. Pełta 27,1 50,7 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Wykonanie planowanych robót zapewnia swobodny 
przepływ wody w korycie rzeki. Zapobiega to 
wylewaniom i podtopieniom przyległych gruntów. 
Gwarantuje prawidłowy odbiór wody z istniejących 
wylotów drenarskich, które odprowadzają wodą z 
przyległych zmeliorowanych obszarów. Brak wykonania 
planowanych robót utrzymaniowych będzie przyczyną 
pogorszenia stanu urządzeń melioracji szczegółowych i 
ujemnie wpłynie na wysokość plonów.

671 Pełta 26596 21,897 50,337
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153 Krośnicko-
Kosmowski

NIE 5

672 RW2000172659689 Przewodówka Przewodówka 0 10,75 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych ok. 5115 ha, zlokalizowanych w górzę 
rzeki.

672 Przewodówka 265968 0 10,564
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK199 Nasielsko-
Karniewski 

TAK 2,3

673 RW2000172659689 Przewodówka Przewodówka 10,75 21,37 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych ok. 5115 ha i umozliwienie poprawnego 
ich działania.

673 Przewodówka 265968 10,564 21,174
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK199 Nasielsko-
Karniewski 

TAK 2

674 RW2000172659689 Przewodówka Przewodówka 21,37 24,09 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
400 ha gruntów zmeliorowanych.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

674 Przewodówka 265968 21,174 23,888
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

675 RW2000172659689 Przewodówka Przewodówka 24,09 32,099 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych ok. 5115 ha i umożliwienie poprawnego 
ich działania.

675 Przewodówka 265968 23,888 31,919
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

676 RW2000172659689 Przewodówka Tąsewka 0 2,373 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych ok. 2680 ha, umozliwienie poprawnego 
ich działania.

676 Dopływ ze Skórznic 2659684 0,004 2,391
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

677 RW200017265989 Dopływ z Psar Ciek Psary 0 12,09 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracyjnych 
ok. 450 ha i rowów szczegółowych.

677 Dopływ z Psar 26598 0,065 12,028
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB140007, 
PLB140014, PK40 

Puszcza Biała, 
Dolina Dolnej 

Narwi, 
Nadbużański Park 

TAK 1,2,3

678 RW2000172664169
Krzna do Krzymoszy z 
Krzymoszą

Kanał Maciejowicki 0 8,305 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanieprocesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 700 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

678 Dopływ spod Pogonowa 267144162 0,004 8,308
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

679 RW2000172664169
Krzna do Krzymoszy z 
Krzymoszą

Kanał Maciejowicki 13,69 15,87 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 700 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

679 Dopływ spod Pogonowa 267144162 13,519 15,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

680 RW2000172664169
Krzna do Krzymoszy z 
Krzymoszą

Krzymosza (Krzymoszyca) 0 13,92 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 680 Krzymosza 26714416 0 13,919
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

681 RW2000172664189 Piszczanka Piszczanka 12,1 22,44 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez opdowiednie utrzymanie roslinności nadwodnej ( 
ochrona siedlisk gatunków). Umożliwienie 
odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów melioracji 
szczegółowych o pow. 1360ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych w glebie w 
celu uzyskania optymalnej produkcji rolnej i utrzymania 
ekosystemów zależnych od poziomu wód w glebie. 
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych w celu minimalizacji stratw uprawach i 
pozostałym mieniu oraz zabezpieczenie urządzeń 
melioracyjnych przed zniszczeniem i dekapitalizacją.

681 Piszczanka 26714418 12,133 22,46
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

682 RW2000172664189 Piszczanka Piszczanka 0 12,1 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 682 Piszczanka 26714418 0 12,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

683 RW2000172664272
Krzna Południowa od 
źródeł do Dopływu spod 
Lipniaków

Krzna Południowa 18,2 44,17 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

683 Krzna Południowa 2671442 17,65 28,734
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

ChZT-Mn, Fosforany, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1742, 
OCHK268

Łukowski 
(Lubelski), 
Radzyński

TAK 2,3,4,5

684 RW200017266449 Krzywula Krzywula (Złota Krzywula) 7,7 24,87 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez opdowiednie utrzymanie roslinności nadwodnej ( 
ochrona siedlisk gatunków).Umożliwienie odprowadzenia 
nadmiaru wód z obiektów melioracji szczegółowych o 
pow. 1120ha dla zapewnienia właściwych stosunków 
powietrzno-wodnych w glebie w celu uzyskania 
optymalnej produkcji rolnej i utrzymania ekosystemów 
zależnych od poziomu wód w glebie.Zapewnienie 
warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych w celu minimalizacji stratw uprawach i 
pozostałym mieniu oraz zabezpieczenie urządzeń 
melioracyjnych przed zniszczeniem i dekapitalizacją.

684 Krzywula 2671444 7,74 24,844
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

685 RW200017266449 Krzywula Krzywula (Złota Krzywula) 0 7,7 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 685 Krzywula 2671444 0 7,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

686 RW2000172664649
Klukówka od żródeł do 
Dopływu spod Walimia

Klukówka 23,83 34,442 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez opdowiednie utrzymanie roslinności nadwodnej ( 
ochrona siedlisk gatunków).Umożliwienie odprowadzenia 
nadmiaru wód z obiektów melioracji szczegółowych o 
pow. 450ha dla zapewnienia właściwych stosunków 
powietrzno-wodnych w glebie w celu uzyskania 
optymalnej produkcji rolnej i utrzymania ekosystemów 
zależnych od poziomu wód w glebie.Zapewnienie 
warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych w celu minimalizacji stratw uprawach i 
pozostałym mieniu oraz zabezpieczenie urządzeń 
melioracyjnych przed zniszczeniem i dekapitalizacją.

686 Klukówka 2671446 23,849 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

687 RW2000172664649
Klukówka od żródeł do 
Dopływu spod Walimia

Walim 5,55 16,24 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez opdowiednie utrzymanie roslinności nadwodnej ( 
ochrona siedlisk gatunków).Umożliwienie odprowadzenia 
nadmiaru wód z obiektów melioracji szczegółowych o 
pow. 980ha dla zapewnienia właściwych stosunków 
powietrzno-wodnych w glebie w celu uzyskania 
optymalnej produkcji rolnej i utrzymania ekosystemów 
zależnych od poziomu wód w glebie.Zapewnienie 
warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych w celu minimalizacji stratw uprawach i 
pozostałym mieniu oraz zabezpieczenie urządzeń 
melioracyjnych przed zniszczeniem i dekapitalizacją.

687 Dopływ spod Walimia 26714464 5,234 15,913
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

688 RW2000172664649
Klukówka od żródeł do 
Dopływu spod Walimia

Klukówka 19,975 23,83 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 688 Klukówka 2671446 20,29 23,83
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

689 RW2000172664649
Klukówka od żródeł do 
Dopływu spod Walimia

Białka (Walim) 0 5,55 WZMiUW w Lublinie x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 689 Dopływ spod Walimia 26714464 0 5,55
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

690 RW2000172664669 Dopływ spod Ossówki Zbiornik Terebela 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x
retencjonowanie wody do nawodnień oraz dla potrzeb 
gospodarki rybackiej

690
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

691 RW2000172665261 Biała Sipurka (Biała) 0 3,177 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Opaka Pohulanka

691 Biała 26714526 24,686 27,835
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

692 RW200017266526441 Dopływ spod Białej Straży Policzna (Dopływ Spod Białej Straży) 0 10,938 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji 
szczegółowych.Obiekt Policzna

692 Policzna 267145264 8,41 19,355
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,5

693 RW2000172665469 Pulwa do granic RP Pulwa 0 13,3 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Pulwa.

693 Pulwa 2671454 43,202 56,488
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

694 RW2000172665469 Pulwa do granic RP Ciek L 0 5,966 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Pulwa.

694 Dopływ spod Wilanowa 26714542 0 5,936
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP REZ505 Witanowszczyzna TAK 2,3

695 RW2000172665469 Pulwa do granic RP Brodziec (Rów A) 0 4,731 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Pulwa.

695 Brodziec 26714546 0 4,74
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

696 RW2000172665589 Sarenka z dopływami Sarenka 0 10,56 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez opdowiednie utrzymanie roslinności nadwodnej ( 
ochrona siedlisk gatunków).Umożliwienie odprowadzenia 
nadmiaru wód z obiektów melioracji szczegółowych o 
pow. 770 ha dla zapewnienia właściwych stosunków 
powietrzno-wodnych w glebie w celu uzyskania 
optymalnej produkcji rolnej i utrzymania ekosystemów 
zależnych od poziomu wód w glebie.Zapewnienie 
warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych w celu minimalizacji stratw uprawach i 
pozostałym mieniu oraz zabezpieczenie urządzeń 
melioracyjnych przed zniszczeniem i dekapitalizacją.

696 Sarenka 26714558 0,179 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK
PLH140011, 
PLB140001, 

PK6302 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Park 
Krajobrazowy 

Podlaski Przełom 
Bugu (Mazowiecki) 

TAK 1,2,3

697 RW200017266569 Kamianka z dopływami Kamianka 15,3 24,629 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiektach: Kamionka i Kłopoty Grzyby.

697 Kamianka 2671456 16,135 25,515
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego

Ftalan di(2-
etyloheksyl) (DEHP), 
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

698 RW200017266569 Kamianka z dopływami Mahomet 5,468 12,447 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Baciki II.

698 Mahomet 267145652 5,611 12,583
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego

Ftalan di(2-
etyloheksyl) (DEHP), 
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

699 RW2000172665769 Szysia Szysia 0 15,8 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Słochy Annopolskie.

699 Szysia 26714576 0,059 15,2
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

TAK 2,3

700 RW2000172665949 Myśla Myśla 0 24,278 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymaniie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z 
obiektów melioracji szczegółowych o pow.3.737, ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej. Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia 
wód wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

700 Myśla 26714594 0,071 23,993
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK
PLH140011, 

PLB140001, PK40, 
OCHK1871 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy, 

Nadbużański 
(Mazowieckie) 

TAK 1,2,3,5

701 RW2000172665949 Myśla Czapelka 0 15,805 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymaniie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z 
obiektów melioracji szczegółowych o pow.571, ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej. Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia 
wód wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

701 Czapelka 267145946 0 15,665
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1871 Nadbużański 
(Mazowieckie) 

TAK 2,3,4,5

702 RW2000172665949 Myśla Ciek Zanioski 0 9,365 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymaniie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z 
obiektów melioracji szczegółowych o pow.105, ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej. Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia 
wód wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

702 Zanioski 267145944 0,02 8,778
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1871 Nadbużański 
(Mazowieckie) 

TAK 2,3,4

703 RW2000172665969 Dopływ z Miłkowic Ciek spod Narojk 0 16,3 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Wierzchuca Miłkowice.

703 Dopływ z Miłkowic 26714596 1,26 17,458
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

NIE 3,4,5

704 RW20001726659729 Silna Silna 0 17,96 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiektach: Silna Arbasy i Silna Bryki.

704 Silna 267145972 2,101 20,043
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

TAK 2,3,4,5

705 RW2000172665989 Turna Turna 0 18,089 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymaniie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z 
obiektów melioracji szczegółowych o pow.1.503 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej. Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia 
wód wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

705 Turna 26714598 0,024 17,9
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140011, 
PLB140001, 
OCHK1871 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
(Mazowieckie) 

TAK 0,2,3,4,5

706 RW2000172666299 Nurczyk do ujścia Nurczyk 0 39,75 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiektach: Nurczyk Dolny, Nurczyk, Nurczyk Górny.

706 Nurczyk 2671462 0,002 0,002
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH200021 Ostoja w Dolinie 
Górnego Nurca 

TAK 2,3,4

707 RW2000172666299 Nurczyk do ujścia Doprowadzalnik C1 0 5,12 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Nurczyk.

707 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

708 RW2000172666369
Dopływ ze Skrzypek 
Małych

Ciek od Knoryd 0 13,402 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z 
potrzeby zdolności przepustowej
koryta rzeki oraz gwarantują prawidłowe utrzymanie 
urządzeń wodnych szczegółowych . Obiekt Wiercień 
Olszewo, Knorydy

708
Dopływ ze Skrzypek 

Małych
26714636 0,005 0,005

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność źródła 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

709 RW200017266649 Leśna Leszczka (Leśna) 1 27,425 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiektach: Nurzec Leśna i Dolina rz. Leśnej.

709 Leśna 2671464 1,001 27,244
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

710 RW200017266649 Leśna Czarna 0 23,472 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Czarna.

710 Czarna 26714648 0 23,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

711 RW200017266649 Leśna Dębówka (Ciek spod Dziadkowic) 0 8,264 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Dolina rzeki Leśnej.

711 Dębówka 26714644 0 8,216
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

712 RW200017266649 Leśna Sielczanka 0 7,66 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiektach: Czarna i Dołubowo.

712 Dopływ z Dołubowa 267146486 0 7,709
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

713 RW200017266649 Leśna Doprowadzalnik Eg 0 7,1 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Nurzec Leśna.

713 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

714 RW200017266649 Leśna Doprowadzalnik G 0 5,268 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Nurzec Leśna.

714 Leśna 2671464 4,407 9,132
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

715 RW200017266652 Dopływ spod Kol. Olszewo
Doprowadzalnik E (Dopływ spod Kolonii 
Olszewo)

0 6,536 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Nurzec Leśna

715 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5
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716 RW2000172666549 Bronka Bronka 0 21,964 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiektach: Moskwin Bagińskie i Bronka.

716 Bronka 26714654 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

717 RW2000172666549 Bronka Ciek spod Grabowca 0 10,7 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Bronka.

717 Bronka 26714654 8,971 19,654
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,5

718 RW200017266656 Siennica Siennica (Brzezinka) 0 10,1 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiektach: Brzeżnica-Szmurły-Lubieszcze i Bronka.

718 Siennica 26714656 0 8,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

719 RW2000172666592 Dopływ z Rudki Doprowadzalnik Am 0 4,23 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Nurzec Leśna.

719 Dopływ z Rudki 267146592 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

720 RW2000172666669
Mianka od źródeł do 
Dzieży

Mianka 9,015 25,5 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Mień 
Tłoczewka, Pułazie. 

720 Mianka 2671466 9,01 25,361
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

721 RW2000172666669
Mianka od źródeł do 
Dzieży

Dzieża (Tłoczewka w km 0+000 - 3+750) 0 3,75 WZMiUW w Białymstoku x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Mień 
Tłoczewka. 

721 Dzieża 26714666 0 3,8
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

722 RW2000172666669
Mianka od źródeł do 
Dzieży

Tłoczewka (w km 3+750 - 13+981) 0 10,231 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Mień - 
Tłoczewka, Tłoczewka - Jabłoń. 

722 Tłoczewka 267146666 0,061 10,204
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,4,5

723 RW2000172666729 Płonka Płonka 0 13,75 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Wojny 

723 Płonka 26714672 0,017 13,55
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_037_W

Rzeka Płonka - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego koryta 
rzeki wraz 
budowlami - 
13,750km

NIE NIE NIE NIE 5

724 RW2000172666749 Siennica Siennica 0 19,498 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Siennica. 

724 Siennica 26714674 0,011 17,516
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) TAK A_064_W

Rzeka Siennica - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego koryta 
rzeki wraz 
budowlami - 
11,676km

NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

725 RW2000172666749 Siennica
Doprowadzalnik Ao (Dopływ z Koców 
Borowych)

0 7,965 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Nurzec Leśna.

725 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

726 RW2000172666769 Kukawka Kukawka 0 20,9 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Kukawka. 

726 Kukawka 26714676 0 20,9
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

727 RW2000624349 Wojsławka Kukawka 0 5,88 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

727
Dopływ spod Majdanu 

Starego
24344 0 5,879

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 6 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT umiarkowany

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK69, OCHK112 

Skierbieszowski 
Park Krajobrazowy, 

Grabowiecko-
Strzelecki 

NIE 3,5

728 RW2000172666789 Nitka Nitka (Ciek spod Klukowa) 0 16,563 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Ciek od 
Klukowa. 

728 Nitka 26714678 0 16,415
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

729 RW200017266689 Pełchówka Pełchówka 0 3,913 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiektach: Miodusy, Żale,Grodzisk Makarki.

729 Pełchówka 2671468 0 3,977
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo, niska 
emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140001 Dolina Dolnego 
Bugu 

TAK 1,2,3

730 RW200017266689 Pełchówka Pełchówka 13,3 13,51 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiektach: Miodusy, Żale,Grodzisk Makarki.

730 Pełchówka 2671468 13,956 14,198
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo, niska 
emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140001 Dolina Dolnego 
Bugu 

NIE 5

731 RW200017266689 Pełchówka Pełchówka 25,63 38,221 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiektach: Miodusy, Żale,Grodzisk Makarki.

731 Pełchówka 2671468 26,601 39,191
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo, niska 
emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

732 RW200017266689 Pełchówka Ciek spod Stadnik 2,3 12,315 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiektach: Miodusy i Pełchówka.

732 Dopływ z Morza 26714686 2,128 12,116
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo, niska 
emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4

733 RW20001726671249 Cetynia od źródeł do Okna Cetynia 16,085 39,525 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymaniie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z 
obiektów melioracji szczegółowych o pow.2.545, ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej. Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia 
wód wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

733 Cetynia 26714712 16,209 40,111
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

OWO, Fosforany, Fosfor ogólny, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,3,4

734 RW200017266729 Pukawka Rzeka Pukawka 0 28,215 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Trasa rzeki przebiega przez grunty rolne i tereny 
zabudowane gminy Boguty Pianki i Nur. Jest to główny 
odpływ z terenów zmeliorowanych systemem rowów 
otwartych i zdrenowanych i wymaga wykonania 
konserwacji minimum raz w roku.Regularne 
wykonywanie prac konserwacyjnych zapewni swobodny 
przepływ wód w rzece, własciwe utrzymanie przyległych 
gruntów rolnych i bezpieczeństwo terenów 
zabudowanych.

734 Pukawka 2671472 0,076 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK 2_80_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta rzeki Pukawka 
w km 0+000-6+480 
pow. ostrowski

NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2,3,4

735 RW200017266729 Pukawka Rzeka Kanał Ciek A 0 6,44 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Główny odnbiornik wód z terenu zdrenowanego na 
gminie Nur i wymaga wykonania konserwacji minimum 
raz w roku.Regularne wykonywanie prac 
konserwacyjnych zapewni swobodny przepływ wód w 
rzece, własciwe utrzymanie przyległych gruntów rolnych.

735 Pukawka Druga 26714726 0 6,427
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

736 RW200017266729 Pukawka Rzeka Zuzełka 0 8,315 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka o niewielkich spadkach, płynąca przez tereny 
łąkarskie. Brak konserwacji powoduje nieodpowiedni 
poziom wody gruntowej i skutkuje spadkiem w uprawie 
masy zielonej na terenach przyległych.

736 Zuzałka 26714728 0 8,118
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3

737 RW200017266729 Pukawka Dopływ z Szulborza (Kanał Ciek A) 6,44 9,167 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Pukawka. 

737 Pukawka Druga 26714726 6,427 9,083
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

738 RW200017266734 Dopływ w Gąsiorowie Rzeka Kanał Pułazie- Gąsiorowo 0 3,72 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik wód z terenów łąkarskich w 
gminie Zaręby Kościelne: Pułazie i Pętkowo.Regularne 
coroczne wykonywanie konserwacji umożliwia 
pozyskanie odpowiedniej ilości masy zelonej na terenach 
łąkarskich.

738 Dopływ w Gąsiorowie 26714734 0,037 3,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

TAK 2,3

739 RW200017266749 Kosówka Kosówka 0 23,175 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymaniie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z 
obiektów melioracji szczegółowych o pow.504, ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej. Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia 
wód wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

739 Kosówka 2671474 0,319 22,2
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 0,1,2,3,4

740 RW2000172667649 Brok do Siennicy Brok 49,48 92,491 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Brok - 
Czyżew, Brok - Rosochate, Brok Dąbrowa, Brok - Bryki, 
Brok Plewki - Moczydły. 

740 Brok 2671476 49,075 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

741 RW2000172667649 Brok do Siennicy Siennica (Siennica I) 0 18,214 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Siennica I 

741 Siennica 26714764 0,003 0,003
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4

742 RW2000172667669 Brok Mały Rzeka Kanał Szumowo-Łętownica 0 1,735 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Stanowi odbiornik wód z gruntów zdrenowanych, dlatego 
wymagane jest minimum raz w roku wykonanie 
konserwacji w celu swobodnego spływu wody

742 Łętówka 267147666 0 1,721
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

743 RW2000172667669 Brok Mały Rzeka Brok Mały 0 30,07 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Jest to rzeka o małych spadkach, nawet niewielkie 
blokowanie spływu wody powoduje powstanie dużych 
rozlewisk. Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. 
Zaplanowane prace mają na celu zachowanie drożności 
cieku, zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych.

743 Brok Mały 26714766 0 29,104
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,5

744 RW2000172667669 Brok Mały Rzeka Wągroda 0 11,185 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Stanowi odbiornik wód z gruntów zdrenowanych, dlatego 
wymagane jest minimum raz w roku wykonanie 
konserwacji w celu swobodnego spływu wody z obszaru 
zdrenowanego

744 Jasionka 267147668 0,013 11,222
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

745 RW2000172667669 Brok Mały Jasionka (Wągroda) 11,56 21,96 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x
Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Pęchratka

745 Jasionka 267147668 11,221 21,537
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

746 RW2000172667669 Brok Mały Łętówka (Kanał Szumowo - Łętownica) 1,7 14,342 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Srebrna - 
Żabikowo, Srebrna - Łetownica, Srebrna - Srebrny Borek

746 Łętówka 267147666 1,735 14,27
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

747 RW2000172667669 Brok Mały
Dopływ z Szumowa (Kanał Szumowo - 
Łętownica)

0 4,681 WZMiUW w Białymstoku x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Srebrna - 
Żabikowo, 

747 Łętówka 267147666 1,721 4,689
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

748 RW2000172667669 Brok Mały Brok Mały 29,5 44,16 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Brok Mały 
Skarżyn, Brok Mały Przeździecko

748 Brok Mały 26714766 29,124 39,918
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,3

749 RW20001726676729 Trzcianka Rzeka Kanał Nieskórz Kalinowo 0 11,28 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Stanowi odbiornik wód z gruntów zdrenowanych, dlatego 
wymagane jest minimum raz w roku wykonanie 
konserwacji w celu swobodnego spływu wody z obszaru 
zdrenowanego

749 Trzcianka 267147672 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,5

750 RW2000172667674
Dopływ z Zaręb 
Kościelnych

Rzeka Kanał Niemiry- Uścianek 0 7,21 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka o niewielkich spadkach, płynąca przez tereny 
łąkarskie. Brak konserwacji powoduje nieodpowiedni 
poziom wody gruntowej i skutkuje spadkiem w uprawie 
masy zielonej na terenach przyległych

750 Dopływ z Zaręb Kościelnych 267147674 0,001 0,001
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,4

751 RW2000172667689 Struga II do ujścia Rzeka Grzybówka 0 8,95 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .Rzeka o niewielkich 
spadkach, płynąca przez tereny łąkarskie. Brak 
konserwacji powoduje nieodpowiedni poziom wody 
gruntowej i skutkuje spadkiem w uprawie masy zielonej 
na terenach przyległych

751 Struga 26714768 0,004 8,898
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor 
ogólny, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140007 Puszcza Biała TAK 2,5

752 RW2000172667749 Kanał Kacapski Kanał Kacapski (Nowa Treblinka) 0 12,578 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 750 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu. Utrzymanie odwodnienia 
zawala 11,2 km rowów.

752 Kanał Kacapski 26714774 0,577 13,226
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3,4,5

753 RW2000172667749 Kanał Kacapski Rzeka Nowa Treblinka 12,578 15,962 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. Rzeka o niewielkich 
spadkach, płynąca przez tereny łąkarskie. Brak 
konserwacji powoduje nieodpowiedni poziom wody 
gruntowej i skutkuje spadkiem w uprawie masy zielonej 
na terenach przyległych

753 Kanał Kacapski 26714774 13,226 16,593
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB140001, PK40 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

NIE 4,5

754 RW2000172667769 Bojewka Bojewka 0 21,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 470 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

754 Bojewka 26714776 2,177 23,747
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2,4,5

755 RW2000172667789 Tuchełka Tuchełka (Rzeka Tuchełka) 0 22,635 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową, zapewnienie 
bezpieczeństwa eksploatacji budowli piętrzących. 
Wszystkie zaplanowane roboty ograniczają się wyłącznie 
do koryta cieku. Wpłyną również korzystnie na 
ziwentaryzowany stan środowiska w ramach obszarów 
NATURA 2000, zapewnią ułatwienie uprawy gruntów 
rolny. Brak robót może spowodować zmianę 
wykorzystania gruntów przyległych, a w konsekwencji 
również zmianę gatunków roślin i zwierząt bytujących w 
tym rejonie. Warunki prowadzenia robót uzgodnione 
decyzją wieloletnią z RDOS znak:WPN-II.670.16.2014.PB

755 Tuchełka 26714778 0,048 21,4
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB
PLH140011, 
PLB140001, 
PLB140007 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 
Bugu, Puszcza 

Biała 

TAK 0,2,3,5

756 RW200017266789 Ugoszcz Ugoszcz 0 44,66 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 1.440 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

756 Ugoszcz 2671478 3,381 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
ChZT-Mn, OWO, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2,3,4,5

757 RW200017266789 Ugoszcz Dzięciołek 0 17,82 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 180 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

757 Dzięciołek 26714786 0,005 17,939
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
ChZT-Mn, OWO, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2,3,4,5
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758 RW200017266789 Ugoszcz Kanał Kolejowy 0 16,806 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 570 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

758 Łojewski Rów 26714788 0,164 0,164
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
ChZT-Mn, OWO, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 0,1,2,3,4

759 RW2000172667929 Dopływ z Łochowa Wilżanka 0 13,02 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 590 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu. 

759 Wilżanka 26714792 0,227 13,153
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2,3,4

760 RW2000172667969
Dopływ z Białegobłota-
Kobyli

Struga 0 14,79 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. 
Wpływną również korzystnie na ziwentaryzowany stan 
środowiska w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolny. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. Warunki prowadzenia 
robót (dla odcinka przepływajacego przez obszar Natura 
2000 uzgodnione decyzją wieloletnią z RDOS znak:WPN-
II.670.16.2014.PB 

760
Dopływ z Białegobłota-

Kobyli
26714796 0,174 14,7

powyżej 5 m na części 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB
PLH140011, 
PLB140001, 
PLB140007 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 
Bugu, Puszcza 

Biała 

TAK 1,2,3,5

761 RW20001726681489
Stara Rzeka od źródeł do 
dopł. z Kukawek

Stara Rzeka 6,21 23,687 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow 3630 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

761 Stara Rzeka 26714814 6,219 15,311
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,5

762 RW20001726681489
Stara Rzeka od źródeł do 
dopł. z Kukawek

Ciek A 0 16,682 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanieprocesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 3346 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

762 Dopływ z Kożuchowa 267148146 0 16,588
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

763 RW20001726681489
Stara Rzeka od źródeł do 
dopł. z Kukawek

Kanał Tarkowski 0 20,79 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow.1470 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

763 Dopływ z Kukawek 267148148 0,001 20,798
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

764 RW2000172668369 Dopływ z Księżopola Zdroje 0 7,665 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 995 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

764 Dopływ z Księżopola 26714836 0,008 0,008
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140032, 
PLB140002, 
OCHK287 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca, 

Siedlecko-
Węgrowski 

TAK 0,2,3,5

765 RW2000172668429 Witówka Witówka (Witówka I) 0 13,042 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 2675 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej. 
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

765 Witówka 26714842 0 13,206
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140009, 
OCHK183 

Dolina Kostrzynia, 
Miński 

TAK 1,3,5

766 RW2000172668429 Witówka Trytwa (Witówka II) 0 12,868 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 235 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

766 Trytwa 267148428 0 12,511
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140009, 
OCHK183 

Dolina Kostrzynia, 
Miński 

TAK 1,2,4

767 RW2000172668449 Kałuska Kałuska (Witkówka) 0 19,751 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1036 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

767 Kałuska 26714844 0 19,346
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLB, OCHK
PLB140009, 

REZ233, 
OCHK183 

Dolina Kostrzynia, 
Przełom Witówki, 

Miński 
TAK 0,1,2,3,4,5

768 RW20001726684529 Świdnica Świdnica 0 21,62 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 500 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej. 
Przeprowadzenie wód z obietku stawów rybnych
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

768 Świdnica 267148452 0 19,692
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLB, OCHK
PLB140009, 

REZ232, 
OCHK287 

Dolina Kostrzynia, 
Stawy 

Broszkowskie, 
Siedlecko-
Węgrowski 

TAK 0,1,2,4,5

769 RW2000172668489 Śmierdziucha Śmierdziucha 0 13,8 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 590 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

769 Śmierdziucha 26714848 0,001 13,946
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140032, 
PLB140009 

Ostoja 
Nadliwiecka, 

Dolina Kostrzynia 
TAK 2,3,4,5

770 RW2000172668529 Struga Struga 0 13,27 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 1.410 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

770 Struga 26714852 0,007 13,684
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140032, 
PLB140002, 
OCHK287 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca, 

Siedlecko-
Węgrowski 

TAK 2,3,5

771 RW2000172668529 Struga Czerwonka (Czerwonka II) 0 10,83 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 1.440 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

771 Czerwonka 267148524 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,4,5

772 RW2000172668589 Grochowska Struga Czerwonka 0 22,897 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 2292 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

772 Grochowska Struga 26714858 0,016 23,173
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK287 Siedlecko-
Węgrowski 

TAK 0,2,4,5

773 RW200017266869
Miedzinka z dopływami 
do ujścia

Miedzanka 0 24,257 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 4 914 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

773 Miedzanka 2671486 0,004 24,312
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140032, 
PLB140002 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca 

TAK 2,3,4,5

774 RW2000172668749 Korycianka Bełcząc 0 7,03 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 1.400 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

774 Korycianka 26714874 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140032, 
PLB140002 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca 

TAK 1,2,3

775 RW2000172668769 Moszczona do ujścia Moszczona 0 2,442 WZMiUW w Warszawie x x x x x
ciek tzw. woda inna płynący przez tereny rolne, 
zmeliorowane 

775 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

776 RW2000172668789 Kopanka
Kopanka powyżej m. Karczewizna Lubicza 
(Lubiesza)

0 24,54 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 240 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

776 Kopanka 26714878 0,013 24,555
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK
PLH140032, 
PLB140002, 

REZ193, PK40 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca, 

Moczydło, 
Nadbużański Park 

Krajobrazowy 

TAK 2,3,4,5

777 RW200017266889 Osownica Osownica 20,123 43,202 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1075 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

777 Osownica 2671488 19,652 41,732
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
ChZT-Mn, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4

778 RW200017266889 Osownica Pniewniczanka 0 8,732 WZMiUW w Warszawie x x x x x
ciek tzw. woda inna płynący przez tereny rolne, 
zmeliorowane 

778 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
ChZT-Mn, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

779 RW200017266889 Osownica Kobylanka 14,956 21,308 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 51 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

779 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
ChZT-Mn, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

780 RW200017266889 Osownica Osownica 0 20,123 WZMiUW w Warszawie x x x x x
rzeka przepływa przez tereny rolnicze,zmeliorowane; 
woda z rzeki zasila stawy rybne; zlokalizowana jest 
oczyszczalnia ścieków dla m. Jadów, zabudowa miejska

780 Osownica 2671488 0,026 19,652
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
ChZT-Mn, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140002 Dolina Liwca TAK 0,1,2,3,4,5

781 RW200017266889 Osownica Kobylanka 0 14,956 WZMiUW w Warszawie x x x x x

rzeka przepływa przez tereny rolnicze, zmeliorowane, 
potrzeba ochrony p. powodziowej terenów 
zurbanizowanych- ulic gminnych i powiatowych, droga 
krajowa 50

781 Kobylanka 26714886 0 14,277
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
ChZT-Mn, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,3,4,5

782 RW200017266889 Osownica Borówka 0 11,688 WZMiUW w Warszawie x x x x  rzeka płynąca przez tereny rolne, zmeliorowane 782 Dopływ z Rozalina 267148884 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła i ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
ChZT-Mn, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

783 RW200017266889 Osownica Gołębnica 0 1,612 WZMiUW w Warszawie x x x x x
ciek tzw. woda inna płynący przez tereny rolne, 
zmeliorowane 

783 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
ChZT-Mn, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

784 RW200017266949 Dopł. spod Kukawek Ruda 10,53 14,401 WZMiUW w Warszawie x x x x x rzeka płynie przez tereny zmeliorowane, zdrenowane 784 Dopływ spod Kukawek 2671494 10,611 14,479
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK40 Nadbużański Park 
Krajobrazowy 

NIE 5
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785 RW200017266949 Dopł. spod Kukawek Ruda 0 5,77 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na ziwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę sposobu wykorzystania gruntów przyległych, a w 
konsekwencji również zmianę gatunków roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Pracę tę pozwolą a 
utrzymywanie takiego poziomu wód gruntowych, który 
będzie korzystny nie tylko z punktu widzenia wegetacji 
roślinności łąkowej, ale także z punktu widzenia 
warunków siedliskowych koniecznych do wyprowadzenia 
lęgów przez takie gatunki ptaków chronionych w ramach 
obszaru NATURA 2000. Na odcinkach przepływających w 
sąsiedztwie zabudowy zapewnią ochronę przed lokalnymi 
wylewami.Warunki prowadzenia robót dla odc. 
przepływającego przez obszar Natura 2000 uzgodnione 
decyzją wieloletnią z RDOS znak:WPN-II.670.17.2014.PB

785 Dopływ spod Kukawek 2671494 0,083 5,856
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_1118_W

Kształtowanie profilu 
podłużnego i 
poprzecznego koryta 
rzeki Ruda w km 
0+000-10+530, pow. 
Wyszkowski

NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

TAK 1,4,5

786 RW200017266969 Fiszor Fiszor Lewy 5,99 15,259 WZMiUW w Warszawie x x x x
rzeka płynie przez tereny rolne, zmeliorowane, 
zdrenowane

786
Dopływ z Wólki 

Sulejowskiej
26714962 0 7,6

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,4

787 RW200017266969 Fiszor Fiszor Środkowy 5,9 18,68 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na uprawę przyległych gruntów rolny. 
Brak robót może spowodować zmianę sposobu 
wykorzystania gruntów przyległych, a w konsekwencji 
również zmianę gatunków roślin i zwierząt bytujących w 
tym rejonie. Pracę tę pozwolą a utrzymywanie takiego 
poziomu wód gruntowych, który będzie korzystny nie 
tylko z punktu widzenia wegetacji roślinności łąkowej, ale 
także z punktu widzenia warunków siedliskowych tego 
rejonu. Na odcinkach przepływających w sąsiedztwie 
zabudowy zapewnią ochronę przed lokalnymi wylewami.

787 Fiszor 2671496 6,005 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

TAK 0,2,3,4

788 RW200017266969 Fiszor Fiszor Prawy 8,36 16,473 WZMiUW w Warszawie x x x x rzeka płynie przez tereny rolne, zmeliorowane 788 Szewnica 26714966 9,548 17,666
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

789 RW200017266969 Fiszor Fiszor Prawy 0 8,36 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na uprawę przyległych gruntów rolny. 
Brak robót może spowodować zmianę sposobu 
wykorzystania gruntów przyległych, a w konsekwencji 
również zmianę gatunków roślin i zwierząt bytujących w 
tym rejonie. Pracę tę pozwolą a utrzymywanie takiego 
poziomu wód gruntowych, który będzie korzystny nie 
tylko z punktu widzenia wegetacji roślinności łąkowej, ale 
także z punktu widzenia warunków siedliskowych tego 
rejonu. Na odcinkach przepływających w sąsiedztwie 
zabudowy zapewnią ochronę przed lokalnymi wylewami.

789 Szewnica 26714966 1,191 9,548
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

790 RW200017266969 Fiszor Fiszor Lewy 0 5,99 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na uprawę przyległych gruntów rolny. 
Brak robót może spowodować zmianę sposobu 
wykorzystania gruntów przyległych, a w konsekwencji 
również zmianę gatunków roślin i zwierząt bytujących w 
tym rejonie. Pracę tę pozwolą a utrzymywanie takiego 
poziomu wód gruntowych, który będzie korzystny nie 
tylko z punktu widzenia wegetacji roślinności łąkowej, ale 
także z punktu widzenia warunków siedliskowych tego 
rejonu. Na odcinkach przepływających w sąsiedztwie 
zabudowy zapewnią ochronę przed lokalnymi wylewami.

790 Fiszor 2671496 10,292 16,284
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

791 RW200017266969 Fiszor Fiszor Środkowy 18,68 19,871 WZMiUW w Warszawie x x x x
rzeka płynie przez tereny rolne, płaskie - ochrona p. 
powodziowa zabudowy blisko rzeki

791 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

792 RW200017266989 Dopływ z Sitna rz. Rów A 0 6,32 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na ziwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę sposobu wykorzystania gruntów przyległych, a w 
konsekwencji również zmianę gatunków roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Pracę tę pozwolą a 
utrzymywanie takiego poziomu wód gruntowych, który 
będzie korzystny nie tylko z punktu widzenia wegetacji 
roślinności łąkowej, ale także z punktu widzenia 
warunków siedliskowych koniecznych do wyprowadzenia 
lęgów przez takie gatunki ptaków chronionych w ramach 
obszaru NATURA 2000. Warunki prowadzenia robót 
uzgodnione decyzją wieloletnią z RDOS znak:WPN-
II.670.17.2014.PB

792 Dopływ z Sitna 2671498 0,155 6,478
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

NIE 4

793 RW200017267129 Niestępówka Niestępówka 0 5,3 WZMiUW w Warszawie x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych ok. 2170 ha, zlokalizowanych w górzę 
rzeki.

793 Niestępówka 267194 0,176 5,617
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor 
ogólny, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2

794 RW200017267129 Niestępówka Niestępówka 5,3 16,215 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Umożliwienie prawidłowego działania systemów 
melioracyjnych ok. 2170 ha, udrożnienie cieku - ochrona 
ludzkiego mienia przed zalaniem.

794 Niestępówka 267194 5,617 16,53
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor 
ogólny, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK199 Nasielsko-
Karniewski 

TAK 1,2,3,4

795 RW200017267149 Prut Prut 0 15,275 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracji 
szczegółowej (rowy), ochrona przeciwpowodziowa.

795 Prut 26712 0,345 15,592
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB140007, PK40 
Puszcza Biała, 

Nadbużański Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3,4

796 RW200017267149 Prut Prut 15,275 26,05 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową, zapewnienie 
bezpieczeństwa eksploatacji budowli piętrzących. 
Wszystkie zaplanowane roboty ograniczają się wyłącznie 
do koryta cieku. Wpłyną również korzystnie na 
ziwentaryzowany stan środowiska w ramach obszarów 
NATURA 2000, zapewnią ułatwienie uprawy gruntów 
rolny. Brak robót może spowodować zmianę 
wykorzystania gruntów przyległych, a w konsekwencji 
również zmianę gatunków roślin i zwierząt bytujących w 
tym rejonie.Warunki prowadzenia robót uzgodnione 
decyzją wieloletnią z RDOS znak:WPN-II.670.17.2014.PB 

796 Prut 26712 15,592 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140007 Puszcza Biała TAK 1,2,3

797 RW200017267167
Rządza od źródel do 
Cienkiej bez Cienkiej

Dorzucha 11,378 16,269 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 305 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

797 Dopływ z Retkowa 267164 12,7 17,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

798 RW200017267167
Rządza od źródel do 
Cienkiej bez Cienkiej

Rządza 27,624 44,329 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
rzeka płynie przez tereny rolne, zmeliorowane, 
zdrenowane; rejon siedlisk gospodarskich i letniskowych 
wymagających ochrony p. powodziowej

798 Rządza 26716 28,371 45,08
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

799 RW200017267167
Rządza od źródel do 
Cienkiej bez Cienkiej

Rządza 44,329 77,247 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1113 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

799 Rządza 26716 45,08 77,55
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

800 RW200017267167
Rządza od źródel do 
Cienkiej bez Cienkiej

Dorzucha 0 11,378 WZMiUW w Warszawie x x x x x
rzeka płynie przez tereny rolne, zmeliorowane, 
zdrenowane

800 Dopływ z Retkowa 267164 0 12,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,5

801 RW200017267167
Rządza od źródel do 
Cienkiej bez Cienkiej

Kanał A-Lipka 0 2,741 WZMiUW w Warszawie x x x x x rzeczka płynąca przez tereny rolne, zmeliorowane 801 Dopływ spod Międzylesia 267166 0,009 2,742
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

802 RW2000172671689 Cienka Cienka 0 24,984 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
ochrona p. powodziowa - tereny zurbanizowane, miata i 
gminy Tłuszcz oraz gminy Klembów, tereny rolnicze

802 Cienka 267168 0,002 25,038
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

803 RW2000172671689 Cienka Cienka 24,984 31,114 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 123 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

803 Cienka 267168 25,038 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

804 RW2000172671689 Cienka Borucza (Boruczanka) 6,647 18,103 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 251 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

804 Borucza 2671682 6,273 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

805 RW2000172671689 Cienka Rynia 0 11,426 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
rzeka płynie przez tereny rolne, zmeliorowane, 
zdrenowane, występuje zabudowa mieszakniowa

805 Rynia 2671684 0 11,393
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

806 RW2000172671689 Cienka Boruczanka 0 6,647 WZMiUW w Warszawie x x x x x
rzeka płynie przez tereny rolne, zmeliorowane, 
zdrenowane

806 Borucza 2671682 0 6,273
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

807 RW20001726718496
Długa od źródeł do Kanału 
Magenta

Długa 35,766 49,585 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 363 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

807 Długa 267184 35,667 49,381
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

808 RW20001726718496
Długa od źródeł do Kanału 
Magenta

Kanał Krubki Górki 0 3,514 WZMiUW w Warszawie x x x x x rzeczka płynąca przez tereny rolne 808 Dopływ z Zabrańca 26718482 6,974 10,475
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,5

809 RW20001726718496
Długa od źródeł do Kanału 
Magenta

Długa 9,98 23,399 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
odcinek rzeki do km 12+000 jest obwałowany, powyżej 
rzeka płynie przez teren miejski, rolny i leśny, woda z 
rzeki zasila stawy rybne w m. Ossów

809 Długa 267184 10,005 23,323
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 1,2,3,4,5

810 RW20001726718496
Długa od źródeł do Kanału 
Magenta

Ząza (Zonza) 6,814 12,553 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 30 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

810 Ząza 2671846 6,815 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

811 RW20001726718496
Długa od źródeł do Kanału 
Magenta

Długa 23,399 35,766 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

811 Długa 267184 23,323 35,667
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 4,5

812 RW20001726718496
Długa od źródeł do Kanału 
Magenta

Czarna Struga 0 3,23 WZMiUW w Warszawie x x x x x
rzeka płynie przez teren rolny i leśny, uchodzi do rzeki 
Długiej tuż przy stawach rybnych w m. Ossów

812 Czarna Struga 2671848 0,002 3,247
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 1,2

813 RW20001726718496
Długa od źródeł do Kanału 
Magenta

Ząza (Zonza) 0 6,814 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

813 Ząza 2671846 0,001 6,815
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos 

(wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,5

814 RW2000172671869 Czarna Czarna 7,55 34,209 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
rzeka płynie przez teren zurbanizowany, tereny rolne, 
zmeliorowane i zdrenowane

814 Czarna 267186 7,572 34,374
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,4,5

815 RW2000172671869 Czarna Czarna 34,209 64,633 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 2619 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

815 Czarna 267186 34,374 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5

816 RW2000172671869 Czarna Czarna 0 7,3 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka przepływa przez użytki rolne i tereny zabudowane 
gminy Nieporęt, wyżej połozony odcinek rzeki przepływa 
przez miasto Marki jest odbiornikiem wód deszczowych z 
Marek, Radzymina i Wołomina, jest również odbiornikiem 
wód z drogi krajowej.Celem robót jest zapewnienie 
drożności koryta w celu sprawnego spływu wysokich wód, 
zapobieganie podtopieniom połozonych w zasiegu 
oddziaływania uzytków rolnych i terenów zabudowanych 
oraz infrastruktury drogowej.

816 Czarna 267186 0,024 7,322
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  RP, OCHK REZ183, 
OCHK308

Puszcza Słupecka, 
Warszawski

TAK 1,3,5

817 RW2000172671869 Czarna Górznik 0 14,74 WZMiUW w Warszawie x x x x x
ciek tzw. woda inna płynący przez tereny rolne, 
zmeliorowane , zdrenowane; uchodzi do rzeki Czarnej

817 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

818 RW200017267194 Pokrzywnica Pokrzywnica 0 10,1 WZMiUW w Warszawie x x x x
Udrożnienie cieku celemn odprowadzenia wód z 
systemów melioracyjnych ok. 1229 ha, zlokalizowanych w 
górzę rzeki.

818 Pokrzywnica 267196 0,221 9,788
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

819 RW200017267194 Pokrzywnica Pokrzywnica 10,1 17,147 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Umożliwienie prawidłowego działania systemów 
melioracyjnych ok. 1229 ha, udrożnienie cieku - ochrona 
ludzkiego mienia przed zalaniem.

819 Pokrzywnica 267196 9,788 16,706
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4

820 RW20001726719699 Klusówka Klusówka 0 8,55 WZMiUW w Warszawie x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych ok. 1997 ha, zlokalizowanych w górzę 
rzeki.

820 Klusówka 267198 0,333 8,971
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK199, 
OCHK308 

Nasielsko-
Karniewski, 
Warszawski 

TAK 1,2,3,5

821 RW20001726719699 Klusówka Klusówka 8,55 12,8 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych ok. 1997 ha i umożliwienie poprawnego 
ich działania.

821 Klusówka 267198 8,971 13,225
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK199, 
OCHK308 

Nasielsko-
Karniewski, 
Warszawski 

TAK 2,3

822 RW20001726719699 Klusówka Klusówka 13,37 20,25 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka przepływa przez tereny zmeliorowane gminy 
Nasielsk jest odbiornikiem drenowania i rowów 
szczegółowych, celem robót jest zapewnienie drożności 
koryta w celu sprawnego spływu wysokich wód, 
zapobieganie podtopieniom połozonych w zasiegu 
oddziaływania uzytków rolnych i terenów zabudowanych

822 Klusówka 267198 13,788 19,2
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK199 Nasielsko-
Karniewski 

TAK 0,2,3,4

823 RW2000172671989
Dopływ spod Karolewa z 
dopływami

Kanał Marianowski 0 5,919 WZMiUW w Warszawie x x x x x rzeczka przepływa przez tereny rolne, zmeliorowane 823 Dopływ spod Karolewa 2671996 2,124 8,085
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

TAK 1,2,3
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824 RW2000172671992 Dopływ z Bartodziej Kanał Borsuki 0 5,519 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Udrożnienie cieku celem ochrony mienia ludzkiego (ciek 
na terenie zurbanizowanym), odprowadzenia wód z 
rowów przywałowych - ochrona przeciwpowodziowa, 
odprowadzenie wód z systemów melioracyjnych ok. 691 
ha, zlokalizowanych w górze cieku.

824 Dopływ z Bartodziej 2671992 3,038 8,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB140007, PK40 
Puszcza Biała, 

Nadbużański Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3,4

825 RW2000172671992 Dopływ z Bartodziej  Kanał B XI 0 2,839 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z rowów 
przywałowych - ochrona przeciwpowodziowa.

825 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK40 Nadbużański Park 
Krajobrazowy 

TAK 0

826 RW2000172671994 Dopływ spod Józefowa Kanał A 0 5,626 WZMiUW w Warszawie x x x x x rzeczka przepływa przez tereny rolne, zmeliorowane 826 Dopływ spod Józefowa 2671998 3,209 8,605
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

TAK 0,1,2

827 RW200017268189
Wkra od źródeł do 
dopływu z Zagrzewa

Ciek 0 (kanał) 0 2,234 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
zapewnienie odpływu wód z gruntów przyległych do 
kanału

827 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK133  Jeziora Mielno TAK 0

828 RW200017268189
Wkra od źródeł do 
dopływu z Zagrzewa

Wkra 235,947 262,083 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi w dolinie rzeki o łącznej długości ok. 
165 km oraz umożliwienie prowadzenia nawadniania 
podsiąkowego na okolicznych użytkach zielonych, 
głównie na gruntach torfowych w dolinie rzeki Wkra - 
(obszar zmeliorowany łącznie ok. 1899 ha) 

828 Wkra 268 238,557 264,712
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK
A_1178_W
A_1179_W

Odtworzenie 
kształtowanie 
przekroju 
poprzecznego i 
podłużnego koryta 
rzeki Wkry na 
odcinku 226+870 

NIE TAK TAK OCHK OCHK133, 
OCHK98

Jeziora Mielno, 
Doliny Rzeki Nidy i 

Szkotówki
TAK 1,4,5

829 RW200017268289
Szkotówka od źródeł do 
Lipowskiej Strugi z jez. 
Kownackim

Dopływ spod Ruszkowa 0 10,622 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

1. Regulacja stosunków wodnych na terenach 
zmeliorowanych. 
2. Zabezpieczenie przed erozją zagrażającą budowlom, 
przepustom i drogom. 
3. Zapewnienie sprawności technicznej budowli 
piętrzących.
4. Estetyka wsi Ruszkowo.

829 Dopływ spod Ruszkowa 268264 0 10,129
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_1058_W

Zlewnia rzeki Wkra. 
Odtworzenie koryta 
cieku - rzeka Lipówka 
ze Strugą 
Linderowską wraz z 
odbudową sieci 
urządzeń melioracji 
szczegółowych - 
rowy, wieś 
Wilamowo, Pożary, 
Lipówka, Gąsiorowo, 
Kramarzewo, 
Sławkowo, 
Ruszkowo, Mosznica 
gm. Dział

NIE NIE NIE TAK 0,4,5

830 RW200017268289
Szkotówka od źródeł do 
Lipowskiej Strugi z jez. 
Kownackim

Lipówka Szkotowska 0 1,986 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x x

zapewnienie odpływu wiekszych cieków w tym: Dopływ 
spod Ruszkowa i Dopływ spod Gardyn, estetyka wsi 
Lipówka, regulacja stosunków wodnych na 
zmeliorowanych gruntach rolnych, zabezpieczenie przed 
erozją zagrażającą budowlom, przepustom i drogom, 
zapewnienie sprawności technicznej budowli pietrzących 

830 Lipowska Struga 26826 0 1,983
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_1058_W

Zlewnia rzeki Wkra. 
Odtworzenie koryta 
cieku - rzeka Lipówka 
ze Strugą 
Linderowską wraz z 
odbudową sieci 
urządzeń melioracji 
szczegółowych - 
rowy, wieś 
Wilamowo, Pożary, 
Lipówka, Gąsiorowo, 
Kramarzewo, 
Sławkowo, 
Ruszkowo, Mosznica 
gm. Dział

NIE NIE TAK OCHK OCHK98 Doliny Rzeki Nidy i 
Szkotówki 

NIE 3,4

831 RW200017268289
Szkotówka od źródeł do 
Lipowskiej Strugi z jez. 
Kownackim

Lipówka Szkotowska 1,986 7,06 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi o łącznej długości ok. 16 km w dolinie 
rzeki Szkotówka - (obszar zmeliorowany łącznie ok. 244 
ha)

831 Lipowska Struga 26826 1,983 7,075
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_1058_W

Zlewnia rzeki Wkra. 
Odtworzenie koryta 
cieku - rzeka Lipówka 
ze Strugą 
Linderowską wraz z 
odbudową sieci 
urządzeń melioracji 
szczegółowych - 
rowy, wieś 
Wilamowo, Pożary, 
Lipówka, Gąsiorowo, 
Kramarzewo, 
Sławkowo, 
Ruszkowo, Mosznica 
gm. Dział

NIE NIE NIE NIE 3,4,5

832 RW200017268289
Szkotówka od źródeł do 
Lipowskiej Strugi z jez. 
Kownackim

Lipówka Szkotowska 7,06 12,667 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

zapewnienie odpływu wiekszych cieków w tym: Dopływ 
spod Ruszkowa i Dopływ spod Gardyn, estetyka wsi 
Lipówka, regulacja stosunków wodnych na 
zmeliorowanych gruntach rolnych, zabezpieczenie przed 
erozją zagrażającą budowlom, przepustom i drogom, 
zapewnienie sprawności technicznej budowli pietrzących 

832 Lipowska Struga 26826 7,075 12,678
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_1058_W

Zlewnia rzeki Wkra. 
Odtworzenie koryta 
cieku - rzeka Lipówka 
ze Strugą 
Linderowską wraz z 
odbudową sieci 
urządzeń melioracji 
szczegółowych - 
rowy, wieś 
Wilamowo, Pożary, 
Lipówka, Gąsiorowo, 
Kramarzewo, 
Sławkowo, 
Ruszkowo, Mosznica 
gm. Dział

NIE NIE NIE NIE 3,4,5

833 RW200017268289
Szkotówka od źródeł do 
Lipowskiej Strugi z jez. 
Kownackim

Lipówka Szkotowska 12,664 14,259 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi o łącznej długości ok. 16 km w dolinie 
rzeki Szkotówka - (obszar zmeliorowany łącznie ok. 244 
ha)

833 Lipowska Struga 26826 12,675 14,126
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_1058_W

Zlewnia rzeki Wkra. 
Odtworzenie koryta 
cieku - rzeka Lipówka 
ze Strugą 
Linderowską wraz z 
odbudową sieci 
urządzeń melioracji 
szczegółowych - 
rowy, wieś 
Wilamowo, Pożary, 
Lipówka, Gąsiorowo, 
Kramarzewo, 
Sławkowo, 
Ruszkowo, Mosznica 
gm. Dział

NIE NIE NIE TAK 0,3

834 RW200017268289
Szkotówka od źródeł do 
Lipowskiej Strugi z jez. 
Kownackim

Sławska Struga 0 9,217 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi o łącznej długości ok. 14 km w dolinie 
rzeki Szkotówka - (obszar zmeliorowany łącznie ok. 489 
ha) 

834 Sławska Struga 26824 0 9,126
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK98 Doliny Rzeki Nidy i 
Szkotówki 

TAK 1,2,3,4,5

835 RW200017268289
Szkotówka od źródeł do 
Lipowskiej Strugi z jez. 
Kownackim

Szkotówka 11,691 26,862 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi o łącznej długości ok. 54 km oraz 
umożliwienie prowadzenia nawadniania podsiąkowego 
na okolicznych użytkach zielonych, głównie na gruntach 
torfowych w dolinie rzeki Szkotówka - (obszar 
zmeliorowany łącznie ok. 707 ha)

835 Szkotówka 2682 11,697 26,737
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_1180_W

Modernizacja rzeki 
Szkotówka gm. 
Kozłowo m. 
Milkowiec - Rogóż w 
km 14+200 - 18+850, 
gm. Kozłowo, woj. 
warmińsko-

NIE TAK TAK OCHK OCHK133, 
OCHK98

Jeziora Mielno, 
Doliny Rzeki Nidy i 

Szkotówki
TAK 2,3,5

836 RW200017268312 Dopływ spod Petrykoz Dopływ spod Petrykoz 0 6,581 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

1. Regulacja stosunków wodnych na terenach 
zmeliorowanych (prawie cała dolina zmeliorowana). 
2. Zabezpieczenie przed erozją zagrażającą przepustom i 
drogom. 
3. Zapewnienie sprawności technicznej budowli 
piętrzących.

836 Dopływ spod Petrykoz 268312 0,008 6,547
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140008 Doliny Wkry i 
Mławki 

NIE 4,5

837 RW200017268349 Swojęcianka Swojęcianka 0 23,88 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2. Retencjonowania wody na potrzeby 
nawodnień i przejśc ia fali powodziowej. 3.Obsługi 
urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych systemów 
nawadniająco-odwadniających, spływ wód z systemów 
drenarskich. Pow. zmeliorowana 1200 ha. Pow. 
zdrenowana 600 ha.

837 Swojęcianka 26834 0 23,846
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany ChZT-Cr, Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLB, OCHK PLB140008, 
OCHK181 

Doliny Wkry i 
Mławki, 

Międzyrzecze 
Skrwy i Wkry 

NIE 3,4,5

838 RW200017268349 Swojęcianka Kanał Swojęcianki 0 0,91 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Kanał ulgi. Zapewnienie odpowiedniej przepustowości 
koryta kanału, utrzymanie koryta kanału (skarp i dna) w 
odpowiednim stanie technicznym w celu zachowania 
funkcji kanału

838 Swojęcianka 26834 12,862 14,104
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany ChZT-Cr, Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK181 Międzyrzecze 
Skrwy i Wkry

TAK 0

839 RW200017268432
Mławka od źródeł do 
Krupionki z Krupionką

Mławka 24,481 30,63 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x Udrożnienie cieku, zapewnienie przepływu wód. 839 Mławka 2684 24,475 30,54
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

TAK 2,3,5

840 RW200017268432
Mławka od źródeł do 
Krupionki z Krupionką

Mławka 35,735 38,695 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x Udrożnienie cieku, zapewnienie przepływu wód. 840 Mławka 2684 35,03 38,016
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

TAK 1,2

841 RW200017268432
Mławka od źródeł do 
Krupionki z Krupionką

Mławka 40,965 44,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 56 ha zmeliorowanych gruntów.

841 Mławka 2684 40,197 43,726
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

TAK 2,4,5

842 RW200017268432
Mławka od źródeł do 
Krupionki z Krupionką

Krupionka (Krupianka) 0 7,246 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 522 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących i regulacyjnych.

842 Krupionka 268432 0 7,228
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

NIE 4,5

843 RW200017268432
Mławka od źródeł do 
Krupionki z Krupionką

Mławka 30,63 35,735 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

1. Zabezpieczenie przed erozją zagrażającą budowlom, 
przepustom i drogom. 
2. Zapewnienie funkcjonowania zbiornika Ruda.
3. Estetyka wsi Mławka.
4. Zapewnienie odpływu z kanalizacji deszczowej osiedla 
przemysłowego Mławy.

843 Mławka 2684 30,54 35,03
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

TAK 2,5

844 RW200017268432
Mławka od źródeł do 
Krupionki z Krupionką

Mławka 38,695 40,965 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

1. Regulacja stosunków wodnych na terenach 
zmeliorowanych. 
2. Zabezpieczenie przed erozją zagrażającą budowlom, 
przepustom i drogom. 
3. Zapewnienie odpływu większych cieków, w tym: 
Dopływ spod Soch, Dopływ spod Dźwierzni, Dopływ spod 
Uniszek.

844 Mławka 2684 38,016 38,93
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1

845 RW200017268432
Mławka od źródeł do 
Krupionki z Krupionką

Mławka 44,5 46,19 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

1. Regulacja stosunków wodnych na terenach 
zmeliorowanych. 
2. Zabezpieczenie przed erozją zagrażającą budowlom, 
przepustom i drogom. 
3. Zapewnienie odpływu z oczyszczalni ścieków w 
Białutach.
4. Estetyka wsi Białuty.

845 Mławka 2684 45,264 45,325
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

846 RW20001726846 Sewerynka Sewerynka 0 15,03 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 2392 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

846 Sewerynka 26846 0,005 14,9
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140008 Doliny Wkry i 
Mławki 

NIE 3,5

847 RW200017268489 Przylepnica Przylepnica 0 5,33 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 850 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli regulacyjnych.

847 Przylepnica 26848 0,003 5,328
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140008 Doliny Wkry i 
Mławki 

NIE 5

848 RW200017268489 Przylepnica Miłotka (Miłotczanka) 0 2,78 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 43 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

848 Miłotka 268484 0 2,776
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

849 RW200017268489 Przylepnica Miłotka (Miłotczanka) 2,78 9,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2.Obsługi urzadzeń melioracji wodnych 
szczegółowych systemów nawadniająco-odwadniających, 
spływ wód z systemów drenarskich. Pow. zmeliorowana 
540 ha. Pow. zdrenowana 114 ha.

849 Miłotka 268484 2,777 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

850 RW200023268389 Luta Miłotka (Miłotczanka) 9,5 10,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2.Obsługi urzadzeń melioracji wodnych 
szczegółowych systemów nawadniająco-odwadniających, 
spływ wód z systemów drenarskich. Pow. zmeliorowana 
20 ha.

850 Dopływ spod Sadłowa 2683822 5,247 6,174
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2

851 RW200017268489 Przylepnica Kozak 0 9,58 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 985 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

851 Kozak 268486 0,006 9,439
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLB, OCHK
PLB140008, 

REZ152, 
OCHK337 

Doliny Wkry i 
Mławki, Dolina 

Mławki, Zieluńsko-
Rzęgnowski 

TAK 1,5

852 RW200017268489 Przylepnica Przylepnica 5,33 21,34 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2. Retencjonowania wody na potrzeby 
nawodnień i przejśc ia fali powodziowej. 3.Obsługi 
urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych systemów 
nawadniająco-odwadniających, spływ wód z systemów 
drenarskich. Pow. zmeliorowana 980 ha. Pow. 
zdrenowana 46 ha.

852 Przylepnica 26848 5,329 21,31
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

NIE 3,5

853 RW200017268529 Topielica Topielica 0 13,12 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 533 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

853 Topielica 26852 0,017 13,128
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 2,3,4,5

854 RW200017268549 Struga Struga (Wisiołka) 0 14,584 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 2477 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

854 Struga 26854 0,009 0,009
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 0,1,3,4,5

855 RW2000172685529
Dopływ spod 
Krzeczanowa

Ciek A 4,545 13,78 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 829 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 41,62 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych, 

855 Dopływ spod Krzeczanowa 268552 4,501 13,702
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 3,5

856 RW2000172685529
Dopływ spod 
Krzeczanowa

Ciek A 13,78 16,26 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2. Obsługi urzadzeń melioracji wodnych 
szczegółowych systemów nawadniająco-odwadniających, 
spływ wód z systemów drenarskich. Pow. zmeliorowana 
15 ha. Pow. zdrenowana 60 ha.

856 Dopływ spod Krzeczanowa 268552 13,702 14,887
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 0,3

857 RW200017268569 Rosica Rosica 0 5,17 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x Udrożnienie cieku, zapewnienie przepływu wód. 857 Rosica 26856 0,001 4,996
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 2,4

858 RW200017268569 Rosica Rosica 5,17 6,3 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. 
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

858 Rosica 26856 4,996 6,125
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 4

859 RW200017268569 Rosica Rosica 6,3 7,39 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x Udrożnienie cieku, zapewnienie przepływu wód. 859 Rosica 26856 6,125 7,215
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 3,4

860 RW200017268569 Rosica Rosica 7,39 19,48 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
100 ha gruntów zmeliorowanych.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

860 Rosica 26856 7,215 19,233
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 3,4,5

861 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Łydynia 36,27 49,99 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
2600 ha obszaru zmeliorowanego a ponadto jest 
odbiornikiem wód z cieków Pławnicy, Czerwienicy i Strugi 
Grudusk.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

861 Łydynia 2686 36,316 49,984
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153 Krośnicko-
Kosmowski

NIE 4,5

862 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Łydynia 49,99 56,654 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 723 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli regulacyjnych.

862 Łydynia 2686 49,984 56,665
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153 Krośnicko-
Kosmowski

NIE 4,5

863 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Łydynia 56,654 59,89 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
750 ha obszaru zmeliorowanego a ponadto jest 
odbiornikiem wód z cieku Strugi Grudusk.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

863 Łydynia 2686 56,665 59,891
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

864 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Łydynia 59,89 60,816 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 20 ha zmeliorowanych gruntów.

864 Łydynia 2686 59,891 60,818
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

865 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Łydynia 60,816 64,726 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
850 ha obszaru zmeliorowanego a ponadto jest 
odbiornikiem wód z cieku Strugi Grudusk.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

865 Łydynia 2686 60,818 64,573
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

866 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Łydynia 64,726 75,78 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 696 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących i regulacyjnych.

866 Łydynia 2686 64,573 75,637
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

TAK 2,3,4,5

867 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Giedniówka (Gedniówka) 0 18,85 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 1326 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

867 Giedniówka 26862 0,006 18,817
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

NIE 3,4,5
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868 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Struga Grudusk 0 6,25 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
2750 ha gruntów zmeliorowanych.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

868 Dopływ z Rąbierza 268616 0,008 6,102
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

869 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Czerwienica 0 2,845 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 20 
ha gruntów zmeliorowanych.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

869 Dopływ spod Jarlut 268652 0,005 2,844
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153 Krośnicko-
Kosmowski

NIE 3,5

870 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Czerwienica 2,845 4,895 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x Udrożnienie cieku, zapewnienie przepływu wód. 870 Dopływ spod Jarlut 268652 2,844 4,902
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

871 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Dunajczyk 0 13,9 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 2210 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

871 Dunajczyk 26864 0 12,963
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153, 
OCHK195

Krośnicko-
Kosmowski, 

Nadwkrzański
TAK 0,3,4,5

872 RW20001726866
Łydynia od źródeł do 
Pławnicy

Pławnica 0 9,75 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
180 ha gruntów zmeliorowanych.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

872 Pławnica 26866 0,02 9,638
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153 Krośnicko-
Kosmowski

TAK 2,3,4,5

873 RW200017268689 Stawnica Stawnica 0 10,9 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
1350 ha gruntów zmeliorowanych.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

873 Stawnica 26868 0,007 0,007
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 2,3,5

874 RW2000172686949 Dopływ spod Żoch Obrębówka 0 8,625 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
350 ha gruntów zmeliorowanych
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

874 Dopływ spod Żoch 268694 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 3,4,5

875 RW200019268699
Łydynia od Pławnicy do 
ujścia

Obrębówka 8,625 12,335 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
130 ha gruntów zmeliorowanych
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

875 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

876 RW2000172687249 Karsówka Karsówka 0 6,819 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 1059,3 ha 
zmeliorowanych gruntów oraz z 15,29 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych.

876 Karsówka 268724 0 6,808
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 3,5

877 RW2000172687249 Karsówka  Karsówka (Rz. Karsówka) 6,819 20,98 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ciek biegnacy przez tereny intensywnej gospodarki rolnej 
o regionalnie dużym znaczeniu gdyż stanowi odbiornik 
wód drenażowych z powierzchni około 2,6 tys ha. Ze 
względu na liczne przetamowania oraz szkodliwą 
działalność bobrów, często dochodzi do podtopień.

877 Karsówka 268724 6,808 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

878 RW2000172687269 Rokitnica Rokitnica 0 16,862 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 3481,9 ha 
zmeliorowanych gruntów oraz z 59,86 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych,utrzymanie dobrego 
stanu budowli piętrzących, zapewnienie odpływu 
oczyszczonych ściekow z 1 oczyszczalni ścieków oraz wód 
popłucznych z 1 stacji uzdatniania wody.

878 Rokitnica 268726 0,002 16,811
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

879 RW2000172687289 Dobrzyca Dobrzyca 0 14,844 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 3482 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 98,93 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych,utrzymanie dobrego stanu budowli 
piętrzących, zapewnienie odplywu wód popłucznych z 1 
stacji uzdatniania wody orazwód opadowych z 1 systemu 
kanalizacji deszczowej.

879 Dobrzyca 268728 0 14,841
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

880 RW2000172687289 Dobrzyca Kanał R 0 5,086 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 2032,9 ha 
zmeliorowanych gruntów oraz z 34,94 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych, zapewnienie odpływu 
wód opadowych z 1 systemu kanalizacji deszczowej. 

880 Dopływ spod Błonina 2687284 0 5,09
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

881 RW2000172687289 Dobrzyca Dobrzyca (Rz. Dobrzyca) 14,844 20,83 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ciek biegnacy przez tereny intensywnej gospodarki 
rolnej.Uregulowany odcinek cieku stanowi odbiornik wód 
drenażowych z powierzchni około 550 ha. Gromadzenie 
się rumoszu oraz tamy bobrowe na cieku często 
powodują rozlewanie się wód na grunty rolne. Ze względu 
na liczne przetamowania oraz szkodliwą działalnoś 
bobrów, często dochodzi do podtopień.

881 Dobrzyca 268728 14,841 19,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,4,5

882 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Płonka 14,608 26,97 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 3801,9 ha 
zmeliorowanych gruntów oraz z 96,57 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych,utrzymanie dobrego 
stanu budowli piętrzących, zapewnienie odplywu wód 
popłucznych z 1 stacji uzdatniania wody.

882 Płonka 26876 14,599 26,887
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

883 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Płonka 26,97 29,84 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z32,24 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych.

883 Płonka 26876 26,887 29,329
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

884 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Płonka (Rz. Płonka) 30,3 32,4 WZMiUW w Warszawie x x x
Nieuregulowany odcinek cieku biegnący głównie wśród 
uzytków zielonych, lokalnie odrpowadza wody 
drenarskie.

884 Płonka 26876 29,788 31,879
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2

885 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Płonka (Rz. Płonka) 32,4 33,92 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Odcinek rzeki stanowiący odbiornik wód poplucznych ze 
studni głębinowych. Właściwe utrzymanie odcinka ma 
znaczenie dla zapewnienia prawidłowego przepływu wód 
.

885 Płonka 26876 31,879 33,395
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2

886 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Płonka (Rz. Płonka) 33,92 39,36 WZMiUW w Warszawie x x x
Nieuregulowany odcinek cieku biegnący głównie wśród 
uzytków zielonych, lokalnie odrpowadza wody 
drenarskie.

886 Płonka 26876 33,395 38,281
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2

887 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Płonka (Rz. Płonka) 39,36 43,81 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Uregulowany odcinek cieku biegnący głównie terenami 
podmołymi, utrzymanie odcinka cieku ma duże znaczenie 
dla zapewnienia właściewgo odpływu wod z terenów 
zabudowanych, zlokalizowanych powyżej. Ze względu na 
liczne przetamowania oraz szkodliwą działalnoścćbobrów, 
często dochodzi do podtopień.

887 Płonka 26876 38,281 42,515
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

888 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Płonka (Rz. Płonka) 43,81 44,04 WZMiUW w Warszawie x x
Odcinek cieku stanowiący staw zlokalizowany na terenie 
Zespołu Pałacowego z XVIII-XIX w Staroźrebach.

888 Płonka 26876 42,699 42,917
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

889 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Płonka (Rz. Płonka) 44,04 44,252 WZMiUW w Warszawie x x
Odcinek cieku biegnący wśrd budynków m. Starożreby 
lokalnie podbudynkami mogący stanowić duże zagrożenie 
dla mienia w przypadku jego awarii.

889 Płonka 26876 42,917 43,129
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

890 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Płonka (Rz. Płonka) 44,252 47,2 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Odcinek cieku mający duże znaczenie 
przeciwpowodziowe okresowo odprowadza duże ilosci 
wód powierzchniowych, które po intensywnych opadach 
czy roztopach podtapiaja okoliczne pola oraz budynki w 
m. Staroźreby

890 Płonka 26876 43,129 45,634
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

891 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Dzierzążnica 0 7,096 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 1151,1 ha 
zmeliorowanych gruntów oraz z 13,72 km rowów 
melioracji wodnych.

891 Dzierzążnica 268766 0 7,065
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

892 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Dzierzążnica (Rz. Dzierzążnica) 7,096 12,44 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ciek biegnacy przez tereny intensywnej gospodarki 
rolnej. Uregulowany odcinek ciegu stanowi odbiornik wód 
drenażowych z powierzchni około 400 ha. Ze względu na 
liczne przetamowania oraz szkodliwą działalność bobrów, 
często dochodzi do podtopień.

892 Dzierzążnica 268766 7,065 12,355
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

893 RW2000172687689 Żurawianka Żurawianka (Żurawianka Gł.) 0 17,686 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 7422,5 ha 
zmeliorowanych gruntów oraz z 114,35 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych,utrzymanie dobrego 
stanu budowli piętrzącej, zapewnienie odplywu 
oczyszczonych ściekow z 1 oczyszczalni ścieków, wód 
popłucznych z 1 stacji uzdatniania wody orazwód 
zrzucanych ze 2 stawów rybnych w okresie jesiennych 
połowów.

893 Żurawianka 268768 0 17,679
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

894 RW2000172687689 Żurawianka Żurawianka Prawa (Żurawianka Płd.) 0 14,63 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 3808,5 ha 
zmeliorowanych gruntów oraz z 68,13 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych,zapewnienie odplywu 
oczyszczonych ściekow z 1 oczyszczalni ścieków oraz wód 
zrzucanych ze 2 stawów rybnych w okresie jesiennych 
połowów. 

894 Żurawianka Prawa 2687688 0 14,629
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK198 Naruszewski TAK 2,4,5

895 RW2000172687689 Żurawianka Żurawianka  (rz. Żurawianka Główna) 17,686 27,65 WZMiUW w Warszawie x x x x x  x x  x

Ciek biegnacy przez tereny intensywnej gospodarki 
rolnej. Odcinek cieku uregulowany stanowi odbiornik wód 
drenażowych z powierzchni 1,4 tys ha. Ze względu na 
liczne przetamowania oraz szkodliwą działalność bobrów, 
często dochodzi do podtopień. 

895 Żurawianka 268768 17,678 27,451
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5

896 RW2000172687692 Dopływ ze Skarzyna Kanał Piaski 0 0,015 WZMiUW w Warszawie x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 226 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 4,19 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych,zapewnienie odplywu wód popłucznych z 1 
stacji uzdatniania wody.

896 Płonka 26876 13,322 13,327
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

897 RW2000172687692 Dopływ ze Skarzyna Kanał Piaski 0,165 0,55 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 226 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 4,19 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych, zapewnienie odplywu wód popłucznych z 1 
stacji uzdatniania wody.

897 Dopływ ze Skarzyna 2687692 0,085 0,471
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

898 RW200017268892
Sona od źródeł do 
dopływu spod Kraszewa

Rz. Sona Wschodnia 34,84 35,45 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Wykonanie planowanych robót zapewnia swobodny 
przepływ wody w korycie rzeki. Zapobiega to 
wylewaniom i podtopieniom przyległych gruntów. 
Gwarantuje prawidłowy odbiór wody z istniejących 
wylotów drenarskich, które odprowadzają wodą z 
przyległych zmeliorowanych obszarów. Brak wykonania 
planowanych robót utrzymaniowych będzie przyczyną 
pogorszenia stanu urządzeń melioracji szczegółowych i 
ujemnie wpłynie na wysokość plonów.

898 Sona 2688 70,811 71,415
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153 Krośnicko-
Kosmowski

NIE 5

899 RW200024268899
Sona od dopływu spod 
Kraszewa do ujścia

Sona (Sona Główna) 0 10,286 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 689 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 44,77 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych,utrzymanie dobrego stanu budowli 
piętrzących, zapewnienie odplywu oczyszczonych ściekow 
z 1 oczyszczalni ścieków

899 Sona 2688 0 10,621
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 1,2

900 RW200024268899
Sona od dopływu spod 
Kraszewa do ujścia

Sona (Sona Główna) 10,286 10,386 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 689 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 29,4 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych, utrzymanie dobrego stanu budowli 
piętrzących

900 Sona 2688 10,621 10,719
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

901 RW200024268899
Sona od dopływu spod 
Kraszewa do ujścia

Sona (Sona Główna) 10,386 12,678 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 689 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 29,4 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych, utrzymanie dobrego stanu budowli 
piętrzących

901 Sona 2688 10,719 12,566
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

902 RW200024268899
Sona od dopływu spod 
Kraszewa do ujścia

Sona (Sona Główna) 12,678 20,245 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 689 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 29,4 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych, utrzymanie dobrego stanu budowli 
piętrzących

902 Sona 2688 12,566 20,154
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,3

903 RW200017268892
Sona od źródeł do 
dopływu spod Kraszewa

Sona (Sona Główna) 29,399 36,115 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
2900 ha gruntów zmeliorowanych
a ponadto jest odbiornikiem wód z cieków Sony 
Wschodniej, Sony Zachodniej, Kolnicy i Strugi Sońsk. Brak 
bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

903 Sona 2688 29,308 36,024
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

904 RW200017268892
Sona od źródeł do 
dopływu spod Kraszewa

Sona Prawa (Sona Zachodnia) 0 22,805 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
7500 ha gruntów zmeliorowanych.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

904 Sona Prawa 26882 0 22,742
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153 Krośnicko-
Kosmowski

NIE 3,4,5

905 RW200017268892
Sona od źródeł do 
dopływu spod Kraszewa

Sona (Sona Wschodnia) 0 35 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
11000 ha obszaru zmeliorowanego.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

905 Sona 2688 36,024 70,971
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153 Krośnicko-
Kosmowski

TAK 2,4,5

906 RW200017268892
Sona od źródeł do 
dopływu spod Kraszewa

Sona (Sona Wschodnia) 35,63 36,72 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
100 ha obszaru zmeliorowanego.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

906 Sona 2688 71,596 72,681
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK153 Krośnicko-
Kosmowski

NIE 5

907 RW200017268892
Sona od źródeł do 
dopływu spod Kraszewa

Kolnica 0 9,8 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
900 ha gruntów zmeliorowanych.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

907 Kolnica 26886 0,007 9,848
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

908 RW200017268892
Sona od źródeł do 
dopływu spod Kraszewa

Kolnica 9,8 13,395 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych ok. 530 ha i umożliwienie poprawnego ich 
działania.

908 Kolnica 26886 9,848 13,474
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2

909 RW200017268892
Sona od źródeł do 
dopływu spod Kraszewa

Kolnica 13,395 14,75 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

909 Kolnica 26886 13,474 14,836
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

910 RW200017268892
Sona od źródeł do 
dopływu spod Kraszewa

Kolnica 14,75 23,238 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych ok. 530 ha i umożliwienie poprawnego ich 
działania.

910 Kolnica 26886 14,836 23,3
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4

911 RW200017268892
Sona od źródeł do 
dopływu spod Kraszewa

Struga Sońsk 0 4,88 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 50 
ha gruntów zmeliorowanych.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

911 Dopływ spod Gąsocina 26888 0,008 4,847
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

912 RW200017268896 Tatarka Tatarka 0 3,157 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z5,7 km rowów melioracji 
wodnych szczegłowych.

912 Tatarka 268896 0 2,952
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

913 RW200017268896 Tatarka Tatarka 3,157 4,105 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z5,7 km rowów melioracji 
wodnych szczegłowych.

913 Tatarka 268896 2,952 2,952
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3
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914 RW200017268896 Tatarka Tatarka 4,87 5,89 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z5,7 km rowów melioracji 
wodnych szczegłowych.

914 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

915 RW200017268896 Tatarka Tatarka 4,105 4,87 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. 
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

915 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

916 RW200017268896 Tatarka Tatarka 5,89 7,08 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. 
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

916 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

917 RW200017268896 Tatarka Tatarka 7,08 8,85 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku w celu odprowadzenia wód 
powierzchniowych oraz wód z systemów melioracji 
szczegółowej.

917 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

918 RW20001726892 Turka Turka 0 9,16 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z10,22 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych.

918 Turka 26892 0,003 9,422
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 1,2,3

919 RW20001726892 Turka Turka 9,16 18,406 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych ok. 420 ha, zlokalizowanych w górzę rzeki.

919 Turka 26892 9,422 18,603
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

920 RW20001726892 Turka Turka 9,04 10,43 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego spływu 
wysokich wód z wyżej położonego odcinka, zapobieganie 
podtopieniom połozonych w zasiegu oddziaływania 
uzytków rolnych i terenów zabudowanych

920 Turka 26892 9,307 10,68
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

921 RW200017268949 Naruszewka Naruszewka 1,5 23,47 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, zapewnienie 
odplywu wód z 11,43 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych, wód popłucznych oraz z 1 stacji 
uzdatniania wody.

921 Naruszewka 26894 5,224 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK155, 
OCHK198

Krysko-Joniecki, 
Naruszewski

TAK 2,3

922 RW200017268949 Naruszewka Naruszewka 0 1,5 WZMiUW w Warszawie x x x

Zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego spływu 
wysokich wód z wyżej położonego odcinka, zapobieganie 
podtopieniom połozonych w zasiegu oddziaływania 
uzytków rolnych i terenów zabudowanych

922 Naruszewka 26894 0,019 1,438
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK155, 
OCHK195

Krysko-Joniecki, 
Nadwkrzański

TAK 2

923 RW200017268969 Nasielna Nasielna 23,15 26,115 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych ok. 318 ha i systemu rowów 
szczegółowych.

923 Nasielna 26896 21,682 24,461
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK199 Nasielsko-
Karniewski 

TAK 0,1,3

924 RW200017268969 Nasielna Nasielna 0 21,3 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka przepływa przez tereny zmeliorowane gminy 
Nasielsk i miasto Nasielsk, jest odbiornikiem drenowania, 
rowów szczegółowych, wód deszczowych i z oczyszczalni 
scieków. Roboty mają na celu zapewnienie drożności 
koryta w celu sprawnego spływu wysokich wód, 
zapobieganie podtopieniom połozonych w zasiegu 
oddziaływania uzytków rolnych, terenów zabudowanych 
oraz infrastruktury drogowej i kolejowej.

924 Nasielna 26896 0,03 19,84
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195, 
OCHK199 

Nadwkrzański, 
Nasielsko-
Karniewski 

TAK 1,2,3

925 RW2000172689949 Suchodółka Suchodółka (Ciek spod Zdunowa) 5 12,014 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z1139 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 19,22 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych.

925 Suchodółka 268994 5,753 12,759
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,4,5

926 RW2000172689949 Suchodółka
Suchodółka (Ciek spod Zdunowa) poza 
ewidencją inspektoratu

0 0 WZMiUW w Warszawie x
udrożnienie - tylko interwencyjnie w przypadku 
zgłoszenia podtopień

926 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

927 RW20001727129 Struga spod Strzembowa Struga (wody pozostałe) 0 0 WZMiUW w Warszawie x
udrożnienie - tylko interwencyjnie w przypadku 
zgłoszenia podtopień

927 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

928 RW20001727189 Struga Struga 12,516 13,991 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 2240 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 26,0 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych.

928 Struga 2718 12,291 13,609
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

929 RW20001727189 Struga Struga (Rz.Struga) 0 9,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Ujściowy odcinek rzeki jest częściowo obwałowany i ma 
duże znaczenie przeciwpowodziowe. Ciek biegnie lokalnie 
głebokimi jarami i gruntami zalesionymi, stanowi 
odbiornik wód drenażowych z powierzchni łącznej ok. 1,2 
tys ha, stanowi także odbiornik wód z oczyszczalni 
ścieków w m. PGR Grodkowo.Lokalne utrzymanie odcinka 
ma znaczenie zapenienia prawidłowego przepływu wód z 
ww. oczyszczalni

929 Struga 2718 0,293 9,394
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140029, 
PLB140004, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Nadwiślański 

(powiat płoński, 
płocki i 

sochaczewski) 

TAK 1,2,5

930 RW20001727189 Struga Struga (Rz.Struga) 9,5 10,2 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Uregulowany odcinek cieku stanowi odbiornik wód 
drenażowych z powierzchni ok 300 ha

930 Struga 2718 9,394 10,07
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

931 RW20001727189 Struga Struga (Rz.Struga) 10,2 12,265 WZMiUW w Warszawie x x
Odcinek cieku nieuregulowany odprowadzający wody z 
terenów wyżej położonych

931 Struga 2718 10,07 12,032
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

932 RW20001727189 Struga Gawarek 0,362 3 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 2240 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 22,8 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych.

932 Gawarek 27186 0,322 2,873
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

933 RW20001727189 Struga Gawarek 3 10,246 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 2240 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 22,8 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych.

933 Gawarek 27186 2,873 10,025
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

934 RW20001727189 Struga Gawarek (Rz.Gawarek) 0 0,362 WZMiUW w Warszawie x x
Odcinek nieuregulowany o niewielkim znaczeniu 
gospodarczym przepływa przez tereny użytkowane 
rolniczą i odprowadza wody spływajace z pół 

934 Gawarek 27186 0 0,322
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

935 RW200017272138
Bzura od źródeł do 
Starówki

Aniołówka 0 2,1 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul.

935 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

936 RW200017272138
Bzura od źródeł do 
Starówki

Brzoza 0 1,955 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul.

936 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

937 RW200017272138
Bzura od źródeł do 
Starówki

Bzura 133,733 174,774 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul. zapewnienie 
właściwej pracy melioracji szczeg.

937 Bzura 272 138,817 176,757
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK61 
Park Krajobrazowy 

Wzniesień 
Łódzkich 

TAK 0,1,2,3,4,5

938 RW200017272138
Bzura od źródeł do 
Starówki

Linda 0 13,055 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul. zapewnienie 
właściwej pracy melioracji szczeg.

938 Linda 272136 0 11,829
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH PLH100022, 
REZ57 

Grądy nad Lindą, 
Grądy nad Lindą 

TAK 1,2

939 RW200017272138
Bzura od źródeł do 
Starówki

Łagiewniczanka 0 4,314 WZMiUW w Łodzi x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych

939 Brzoza 272112 0 3,96
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK61 
Park Krajobrazowy 

Wzniesień 
Łódzkich 

TAK 0,1,3

940 RW200017272138
Bzura od źródeł do 
Starówki

Sokołówka 0 13,158 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul.

940 Sokołówka 27212 0 10,429
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,5

941 RW200017272138
Bzura od źródeł do 
Starówki

Wrząca - Sokołówka 0 7,02 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul.

941 Wrząca 272124 0 5,027
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2

942 RW200017272138
Bzura od źródeł do 
Starówki

Zimna Woda 0 5,138 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul.

942 Zimna Woda 272122 0 5,117
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

943 RW200017272152 Kanał Sierpowski  Kanał Sierpów 0,3 2,711 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód, zapewnienie 
należytego stanu urządzeń wodnych

943 Kanał Sierpowski 272152 0,305 2,719
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

944 RW2000172721569 Bzura (stare koryto)  Kanał Sierpów 0,058 0,3 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód, zapewnienie 
należytego stanu urządzeń wodnych

944 Kanał Sierpowski 272152 0,058 0,305
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

945 RW200019272153
Bzura od Starówki do 
Kanału Tumskiego

 Kanał Sierpów 0 0,058 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód, zapewnienie 
należytego stanu urządzeń wodnych

945 Kanał Sierpowski 272152 0,001 0,058
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, OWO, Fosforany, Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Rtęc i jej związki, 

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna
niska emisja, 

rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

946 RW200017272152 Kanał Sierpowski Kanał Sierpów 2,711 8,019 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych oraz zapewnienie 
właściwej pracy melioracji szczeg.

946 Kanał Sierpowski 272152 2,719 8,069
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

947 RW200017272158 Kanał Łęka-Dobrogosty
 Kanał Łęka - Dobrogosty
dopływ Bzury

0 6,324 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
 ochrona przed powodzią,
 zapewnienie warunków korzystania z wód,
zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych

947 Kanał Łęka-Dobrogosty 272158 0,011 6,299
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 0,2,3,4

948 RW200017272158 Kanał Łęka-Dobrogosty Kanał Północny 7,233 11,9 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód,
zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych

948 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 0,4

949 RW20001727215922 Dopływ z Wypychowa Kanał Północny 3,179 5,687 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód,
zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych

949 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 0,4

950 RW20001727215929 Stara Bzura Kanał Północny 2,53 3,179 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

950 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 0

951 RW20001727215929 Stara Bzura Kanał Północny 5,687 7,233 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód,
zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych

951 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 0

952 RW200017272169 Kanał Strzegociński Kanał Północny 0,163 1,145 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

952 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 0

953 RW200017272169 Kanał Strzegociński Kanał Strzegociński 0 2,114 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

953 Kanał Strzegociński 27216 0,005 2,116
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3

954 RW200017272169 Kanał Strzegociński Kanał Witonia "A" 0 5,597 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód,
zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych

954 Dopływ z Krężelewic 272164 0,005 5,608
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3,5

955 RW200017272169 Kanał Strzegociński Kanał Strzegociński 2,114 12,129 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych.

955 Kanał Strzegociński 27216 2,116 10,816
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 0,2,3,4

956 RW2000172721769 Dopływ z Witaszewic  Stara Bzura 0 1,539 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych

956 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 0

957 RW2000172721769 Dopływ z Witaszewic Kanał Południowy "C" 0,678 9,162 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód, zapewnienie 
należytego stanu urządzeń wodnych

957 Kanał Balkowski 272176 0,682 9,158
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 2,3

958 RW2000172721769 Dopływ z Witaszewic Kanał Rogulicki 0 13 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód,
zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych

958 Dopływ z Witaszewic 2721762 0 12,888
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 2,3,4,5

959 RW2000172721769 Dopływ z Witaszewic Kanał Południowy C 0 0,678 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych.

959 Kanał Balkowski 272176 0,004 0,682
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3

960 RW2000172721869 Głogowianka  Głogowianka 0 10,033 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych

960 Głogowianka 272186 0,011 10,041
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot azotanowy, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

961 RW2000172721849 Miłonka  Miłonka 15,285 19,028 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

961 Miłonka 272184 15,315 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, Azot 
amonowy, Azot Kjeldahla, Azot ogólny, 

Fosforany, Fosfor ogólny, 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

962 RW2000172721849 Miłonka  Miłonka 0 15,285 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych

962 Miłonka 272184 0,013 15,315
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, Azot 
amonowy, Azot Kjeldahla, Azot ogólny, 

Fosforany, Fosfor ogólny, 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

963 RW200017272249
Moszczenica od źródeł do 
dopływu z Besiekierza

Czerniawka 0 17,696 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul.

963 Czerniawka 27222 0 16,866
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

964 RW200017272249
Moszczenica od źródeł do 
dopływu z Besiekierza

Dzierżązna 0 10,332 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul.

964 Dzierzązna 272222 0 9,962
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

965 RW200017272249
Moszczenica od źródeł do 
dopływu z Besiekierza

Moszczenica 23,425 59,412 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul. zapewnienie 
właściwej pracy melioracji szczeg.

965 Moszczenica 2722 23,536 57,418
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PK REZ870, PK61

Grądy nad 
Moszczenicą, Park 

Krajobrazowy 
Wzniesień 

TAK 1,2,3,4

966 RW200017272249
Moszczenica od źródeł do 
dopływu z Besiekierza

Moszczenica 21,068 23,425 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

966 Moszczenica 2722 21,137 23,536
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

967 RW200017272269 Struga Kanał Moszczenica - Struga 0 0,453 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
 ochrona przed powodzią, zapewnienie warunków 
korzystania z wód

967 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

968 RW200017272269 Struga  Struga 0 15,283 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód,
zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych

968 Struga 27226 0 15,206
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3,4,5

969 RW200017272289 Malina rz.  Kanał Łazin Borów 0 2,461 WZMiUW w Łodzi x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych

969 Dopływ spod Jasionnej 272288 0,004 2,432
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3,4

970 RW200017272289 Malina rz.  Kanał Łazin Borów 3,741 10,073 WZMiUW w Łodzi x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych

970 Dopływ spod Jasionnej 272288 3,73 10,066
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

971 RW200017272289 Malina rz.  Kanał Łazin Borów 2,461 3,741 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
 ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

971 Dopływ spod Jasionnej 272288 2,452 3,73
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

972 RW200017272289 Malina Kanał Moszczenica - Malina 0 1,742 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

972 Dopływ spod Gieczna B 2722874 0 1,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

973 RW200017272289 Malina  Malina 0 3,526 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) 

973 Malina 27228 0,006 3,534
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 2,3

974 RW200017272289 Malina Malina 18,878 29,073 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul. zapewnienie 
właściwej pracy melioracji szczeg.

974 Malina 27228 18,627 26,72
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5

975 RW200017272289 Malina  Malina 3,526 18,878 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

975 Malina 27228 3,534 18,627
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

976 RW200017272329 Kanał Stradzewski Kanał Strzdzewski 0 14,379 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych.

976 Kanał Stradzewski 27232 0,008 14,266
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3,4,5

977 RW200017272345
Mroga od źródeł do 
Mrożycy bez Mrożycy

Brzuśnia 0 6,248 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul. zapewnienie 
właściwej pracy melioracji szczeg.

977 Brzuśnia 272344 0,026 6,173
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

978 RW200017272345
Mroga od źródeł do 
Mrożycy bez Mrożycy

Ignatówka 0 3,123 WZMiUW w Łodzi x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych

978 Ignatówka 2723434 0,006 2,997
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

979 RW200017272345
Mroga od źródeł do 
Mrożycy bez Mrożycy

Mroga 28,228 72,682 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych 

979 Mroga 27234 27,294 70,507
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4
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980 RW2000172723469 Mrożyca Mrożyca 0 31,765 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych 

980 Mrożyca 272346 0,001 29,165
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fosforany, Fosfor ogólny, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK61 
Park Krajobrazowy 

Wzniesień 
Łódzkich 

TAK 1,2,3

981 RW2000172723472 Domaradzka Struga  Struga Domaradzka 0 1,821 WZMiUW w Łodzi x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) 

981 Domaradzka Struga 2723472 0 1,818
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, Azot 
ogólny, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

NIE 4,5

982 RW2000172723472 Domaradzka Struga Struga Domaradzka 1,814 9,179 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul. zapewnienie 
właściwej pracy melioracji szczeg.

982 Domaradzka Struga 2723472 1,811 9,165
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, Azot 
ogólny, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

983 RW200017272369 Igla  Igla 1,49 11,277 WZMiUW w Łodzi x x x  x x x

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) i piętrzących 
(zastawki)

983 Igla 27236 1,507 11,3
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH100006, 
PLB100001 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska 

NIE 4,5

984 RW20002427253
Bzura od Kanału 
Tumskiego do Uchanki 
bez Uchanki

Igla 0 1,49 WZmiUW w Łodzi x x x  x x x

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) i piętrzących 
(zastawki)

984 Igla 27236 0,02 1,507
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH100006, 
PLB100001 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska 

NIE 3,5

985 RW200017272369 Igla  Igla 11,277 15,893 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych

985 Igla 27236 11,3 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5

986 RW200017272439
Słudwia od źródeł do 
Przysowej bez Przysowej

 Słudwia 16,54 16,951 WZMiUW w Łodzi x x x x x
 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych

986 Słudwia 2724 16,553 16,962
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Azot ogólny, Fosforany, 
Fosfor ogólny, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB100003 Doliny Przysowy i 
Słudwi 

NIE 5

987 RW200017272439
Słudwia od źródeł do 
Przysowej bez Przysowej

 Słudwia 16,951 46,822 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych

987 Słudwia 2724 16,962 20,159
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 
azotanowy, Azot ogólny, Fosforany, 
Fosfor ogólny, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB100003 Doliny Przysowy i 
Słudwi 

TAK 0,3,4,5

988 RW200017272449 Przysowa  Przysowa 6,577 29,149 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na rzece Przysowa jest priorytetem w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów 
melioracyjnych o powierzchni 7266 ha gruntów 
zmeliorowanych i rowów na długości 137,1 km 
odprowadzających wody drenażowe do rzeki. W ujęciu 
środowiskowym, obowiązkowe prace konserwacyjne nie 
powodują ujemnych skutków dla środowiska, a brak ich 
wykonania na urządzeniach melioracji podstawowych i 
szczegółowych przyczynić się do dekapitalizacji urządzeń 
wykonanych, podtopień terenów rolnych oraz budynków 
mieszkalnych.

988 Przysowa 27244 6,58 28,703
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB100003, 
OCHK68, OCHK83 

Doliny Przysowy i 
Słudwi, Dolina 

Przysowy, Dolina 
Skrwy Lewej 

TAK 0,1,2,3,4,5

989 RW200017272449 Przysowa Brak hydronimu Kanał Pacyński 0 6,54 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód na kanale Pacyńskim będącym 
urządzeniem podstawowym, jest priorytetem w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów 
melioracyjnych o powierzchni 2630,022 ha gruntów 
zmeliorowanych i rowów na długości 43,485 km. W ujęciu 
środowiskowym, obowiązkowe prace konserwacyjne 
polegające na przygotowaniu nie powodują ujemnych 
skutków dla środowiska, a brak ich wykonania na 
urządzeniach melioracji podstawowych i szczegółowych 
przyczynić się do dewastacji urządzeń wodnych 
podtopień terenów rolnych.

989 Dopływ z Sejkowic 272444 0 6,527
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB100003, 
OCHK68 

Doliny Przysowy i 
Słudwi, Dolina 

Przysowy 
TAK 2,3,5

990 RW200017272449 Przysowa  Przysowa 0 3,161 WZMiUW w Łodzi x x x x
 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych

990 Przysowa 27244 0,009 3,17
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB100003, 
OCHK68 

Doliny Przysowy i 
Słudwi, Dolina 

Przysowy 
TAK 2,5

991 RW200017272449 Przysowa  Przysowa 3,161 6,571 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych

991 Przysowa 27244 3,17 6,58
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB100003, 
OCHK68 

Doliny Przysowy i 
Słudwi, Dolina 

Przysowy 
NIE 4,5

992 RW200017272469 Nida Nida 16,6 28,222 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na rzece Nida jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
o powierzchni 5042,142 ha użytków rolnych i rowów na 
długości 95,163 km odprowadzających wody drenażowe 
ze zlewni do rzeki. Zaniechanie prac utrzymaniowych na 
bieżąco spowoduje zamulenie koryta w tym 
nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji 
podstawowej i szczegółowej na terenach zdrenowanych i 
przyległych do rzeki co w konsekwencji doprowadzi do 
dewastacji urządzeń i podtopień terenów rolnych oraz 
budynków mieszkalnych. 

992 Nida 27246 16,604 27,3
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Azot azotanowy, Azot ogólny, Fosforany, 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

993 RW200017272469 Nida  Nida 0 16,589 WZMiUW w Łodzi x x x x x

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) i pietrzących 
(jazy)

993 Nida 27246 0,006 16,604
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Azot azotanowy, Azot ogólny, Fosforany, 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

NIE 5

994 RW200017272529 Bobrówka  Bobrówka 0 39,463 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie)

994 Bobrówka 27252 0,011 39,448
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 1,2,3,4,5

995 RW200017272529 Bobrówka  Kalinówka 0 11,012 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) i pietrzących 
(zastawki)

995 Kalinówka 272526 0,006 10,897
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3,4,5

996 RW200017272529 Bobrówka  Zimna Woda 0 4,877 WZMiUW w Łodzi x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie + bystrza) i 
pietrzących (zastawki)

996 Zimna Woda 272528 0,01 4,899
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3,5

997 RW200017272529 Bobrówka Zimna Woda 9,985 15,683 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych i regul. zapewnienie 
właściwej pracy melioracji szczeg.

997 Zimna Woda 272528 10,047 15,716
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

998 RW200017272549 Uchanka rz.  Kanał "17" 0 12,453 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnień)

998 Dopływ z Pilaszkowa 272548 0,007 5,091
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 2,4,5

999 RW200017272549 Uchanka  rz. Kanał Laktoza 0 3,466 WZMiUW w Łodzi x x x x

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnień)

999 Laktoza 272546 0,027 3,481
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

1000 RW200017272549 Uchanka  Uchanka 0 15,826 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli piętrzących (jazy + zastawka)

1000 Uchanka 27254 0,025 15,795
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3,4,5

1001 RW200017272549 Uchanka Uchanka 15,826 27,147 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

1001 Uchanka 27254 15,795 26,984
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP REZ55 Uroczysko 
Bażantarnia

TAK 1,2,3,4

1002 RW200017272569 Zwierzyniec Pisia Zwierzyniec 16,866 38,301 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

1002 Zwierzyniec 27256 16,638 38,189
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,5

1003 RW200017272569 Zwierzyniec  Pisia Zwierzyniec 0 16,866 WZMiUW w Łodzi x x x x x

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) i pietrzących 
(jazy)

1003 Zwierzyniec 27256 0,038 16,638
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

TAK 2,3,5

1004 RW200017272569 Zwierzyniec  Zielkówka 0 10,463 WZMiUW w Łodzi x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli pietrzących (jaz + zastawki)

1004 Zielkówka 272568 0,004 10,439
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1005 RW200017272569 Zwierzyniec Kanał Ulgowy m. Łowicza 0 1,272 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

np. zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód  powodziowych oraz 
utrzymanie  budowli piętrzących (zastawki)

1005 Kanał od Uchanki 2725684 0 1,262
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1006 RW2000172725879
Skierniewka od źródeł do 
dopł. spod Dębowej Góry

Jasienica 0 12,698 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

1006 Dopływ ze Skoczykłód 272586 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1007 RW2000172725879
Skierniewka od źródeł do 
dopł. spod Dębowej Góry

Niwka 1,188 4,842 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią, zapewnienie funkcjonowania 
urządzeń wodnych 

1007 Jeżówka 272584 0 1,139
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

1008 RW2000172725879
Skierniewka od źródeł do 
dopł. spod Dębowej Góry

Niwka 0 1,188 WZMiUW w Łodzi x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów 1008 Jeżówka 272584 0,03 1,139
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1

1009 RW2000172725879
Skierniewka od źródeł do 
dopł. spod Dębowej Góry

Łupia-Skierniewka 28,75 65,909 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

1009 Skierniewka 27258 29,257 48,659
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1010 RW2000172725949 Dopływ z Sypienia rz.  Kanał Bednary-Piaski 0 11,66 WZMiUW w Łodzi x x x  x

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie,) i piętrzących 
(zastawki)

1010 Dopływ z Sypienia 272594 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK4002, OCHK246 

Bolimowski Park 
Krajobrazowy 

(Łódzki), Pradoliny 
Warszawsko-

Berlińskiej 

NIE 4,5

1011 RW2000172725969
Dopływ ze Skowrody 
Północnej

 Bzura 52,085 52,23 WZMiUW w Łodzi x x x  x  

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnień)

1011 Bzura 272 57,032 57,177
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

NIE 5

1012 RW2000172725969
Dopływ ze Skowrody 
Północnej

 Struga 0 18,128 WZMiUW w Łodzi x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) i pietrzących 
(zastawki)

1012
Dopływ ze Skowrody 

Północnej
272596 0,016 18,127

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

TAK 2,3,5

1013 RW20001727259929 Dopływ spod Skierniewic rz. Kanał Sierzchów-Karolew 0,846 1,573 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych

1013 Dopływ spod Skierniewic 2725992 1,008 1,736
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

NIE 5

1014 RW20001727259929 Dopływ spod Skierniewic rz. Kanał Sierzchów-Karolew 5,485 8,531 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych

1014 Dopływ spod Skierniewic 2725992 5,627 8,661
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

NIE 5

1015 RW20001727259929 Dopływ spod Skierniewic rz. Kanał Sierzchów-Karolew 0 0,846 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) 

1015 Dopływ spod Skierniewic 2725992 0,171 1,008
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

NIE 3,5

1016 RW20001727259929 Dopływ spod Skierniewic rz. Kanał Sierzchów-Karolew 1,573 5,485 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) 

1016 Dopływ spod Skierniewic 2725992 1,736 5,627
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

NIE 5

1017 RW2000172726199
Rawka od źródeł do 
Krzemionki bez 
Krzemionki

Rawka 94,73 104,68 WZMiUW w Łodzi x x x
zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

1017 Rawka 2726 94,091 104,044
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP REZ1377 Rawka TAK 2,3,4,5

1018 RW2000172726199
Rawka od źródeł do 
Krzemionki bez 
Krzemionki

Rawka 104,68 116,196 WZMiUW w Łodzi x x x
ochrona przed powodzią, zapewnienie funkcjonowania 
urządzeń wodnych 

1018 Rawka 2726 104,044 115,162
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP REZ1377 Rawka TAK 1,2,3

1019 RW2000172726199
Rawka od źródeł do 
Krzemionki bez 
Krzemionki

Rawka - Lewica 0 9,152 WZMiUW w Łodzi x x x
ochrona przed powodzią, zapewnienie funkcjonowania 
urządzeń wodnych 

1019 Rawka 272616 0 8,805
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP REZ1377 Rawka TAK 1,2,3

1020 RW2000172726199
Rawka od źródeł do 
Krzemionki bez 
Krzemionki

Żelechlinianka 0 7,481 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych 

1020 Dopływ z Żelechlinka 2726192 0 7,473
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP REZ1377 Rawka TAK 2,3,5

1021 RW200017272629 Krzemionka Krzemionka 0 34,304 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego utrzymania 
urządzeń wodnychi urządzeń melioracji podstawowych

1021 Krzemionka 27262 0 19,285
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP REZ1377 Rawka TAK 1,2,3

1022 RW200017272649 Rylka Kanał Grabicki 0 7,379 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

1022 Dopływ ze Strzałek 272644 0 7,381
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

1023 RW200017272649 Rylka Kanał Ossowice-Regnów 0 14,495 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

ochrona przed powodzią, zapewnienie swobodnego 
spływu wód i lodów, poprawnego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

1023 Dopływ spod Regnowa 272646 0 14,797
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1024 RW200017272649 Rylka Rylka 0 28,69 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

ochrona przed powodzią, zapewnienie swobodnego 
spływu wód i lodów, poprawnego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

1024 Rylka 27264 0 28,703
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

1025 RW200017272669 Białka Białka 0 31,083 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

1025 Białka 27266 0,005 30,304
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH PLH100015, 
REZ1377 

Dolina Rawki, 
Rawka 

TAK 1,2,3,4

1026 RW200017272669 Białka Kanał Ciek "A" 0 9,328 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

ochrona przed powodzią, zapewnienie swobodnego 
spływu wód i lodów, poprawnego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

1026 Dopływ z Chodnowa 272664 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1027 RW2000172726729 Chojnatka Chojnatka 1 2,419 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

1027 Chojnatka 272672 0,973 2,401
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PK PLH100015, 
REZ1377, PK4002 

Dolina Rawki, 
Rawka, Bolimowski 
Park Krajobrazowy 

(Łódzki) 

TAK 2

1028 RW200019272693
Rawka od Białki do 
Korabiewki bez 
Korabiewki

Chojnatka 0 1 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

1028 Chojnatka 272672 0 0,973
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PK PLH100015, 
REZ1377, PK4002 

Dolina Rawki, 
Rawka, Bolimowski 
Park Krajobrazowy 

(Łódzki) 

TAK 1,4

1029 RW2000172726729 Chojnatka Chojnatka 2,739 2,912 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

1029 Chojnatka 272672 2,713 2,884
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH100015, 
PK4001 

Dolina Rawki, 
Bolimowski Park 

Krajobrazowy 
(Mazowiecki) 

TAK 2

1030 RW2000172726729 Chojnatka Chojnatka 3,616 16,658 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

1030 Chojnatka 272672 3,585 16,392
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK4001, PK4002, 
OCHK43 

Bolimowski Park 
Krajobrazowy 
(Mazowiecki), 

Bolimowski Park 
Krajobrazowy 

(Łódzki), Dolina 
Chojnatki 

TAK 1,2

1031 RW200017272694 Korabiewka Korabiewka 0 29,595 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Odpływ wód z górnej zlewni, ochrona p.pow. w 
sąsiedztwie rzeki-umożliwienie odpływu

1031 Korabiewka 272694 0,01 28,37
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH,  PK, OCHK
PLH100015, 

REZ1377, PK4001, 
PK4002, OCHK9 

Dolina Rawki, 
Rawka, Bolimowski 
Park Krajobrazowy 

(Mazowiecki), 
Bolimowski Park 

Krajobrazowy 
(Łódzki), 

Bolimowsko-
Radziejowicki z 

doliną Środkowej 
Rawki (woj. 

mazowieckie) 

TAK 1,2,3,4,5

1032 RW2000172727299 Sucha Chełmna 0 0,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 5 km rowów 
melioracyjnych oraz 243 ha terenów zdrenowanych.

1032 Chełmna 272728 0 0,398
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

1033 RW2000172727299 Sucha Chełmna 0,4 1,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 69 km rowów 
melioracyjnych oraz 3345 ha terenów zdrenowanych.

1033 Chełmna 272728 0,398 1,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2

1034 RW2000172727299 Sucha Sucha (Sucha Prawa/Nida) 10,903 33,747 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Z uwagi na ochronę p.pow., wyloty drenarskie-ochrona 
uprawianych gruntów

1034 Sucha 27272 10,665 32,924
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK PLH140053, 
PK4001, OCHK9 

Łąki Żukowskie, 
Bolimowski Park 

Krajobrazowy 
(Mazowiecki), 
Bolimowsko-

Radziejowicki z 
doliną Środkowej 

Rawki (woj. 
mazowieckie) 

TAK 2,3,4,5

1035 RW2000172727299 Sucha Sucha Prawa 0 10 WZMiUW w Warszawie x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 32 km rowów 
melioracyjnych oraz 1230 ha terenów zdrenowanych 
(pow. sochaczewski).

1035 Sucha 27272 0,014 9,775
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

1036 RW2000172727299 Sucha Sucha (Sucha Lewa) 0 18,562 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Ujścia rowów, wyloty drenarskie-ochrona uprawianych 
gruntów utrzymanie przekroju poprzecznego.

1036 Sucha z Franciszkowa 272724 0,002 18,477
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLH,  PK, OCHK
PLH140053, 

REZ1022, PK4001, 
OCHK9 

Łąki Żukowskie, 
Puszcza 

Mariańska, 
Bolimowski Park 

Krajobrazowy 
(Mazowiecki), 
Bolimowsko-

Radziejowicki z 
doliną Środkowej 

Rawki (woj. 
mazowieckie) 

TAK 1,2,3,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1037 RW2000172727299 Sucha Chełmna 2,726 7,926 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych

1037 Chełmna 272728 2,723 7,92
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK4001, PK4002, 
OCHK246 

Bolimowski Park 
Krajobrazowy 
(Mazowiecki), 

Bolimowski Park 
Krajobrazowy 

(Łódzki), Pradoliny 
Warszawsko-

Berlińskiej 

NIE 3,5

1038 RW2000172727499 Witonia Witonia 0 2,2 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 119 km rowów 
melioracyjnych oraz 5684 ha terenów zdrenowanych.

1038 Witonia 27274 0,02 2,21
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1039 RW2000172727499 Witonia Witonia 2,2 9 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 119 km rowów 
melioracyjnych oraz 5684 ha terenów zdrenowanych.

1039 Witonia 27274 2,21 9,004
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

1040 RW2000172727499 Witonia Kanał Władysławów 0 1 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 13 km rowów 
melioracyjnych oraz 434 ha terenów zdrenowanych.

1040 Dopływ z Antoniewa 2727484 0 0,99
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

1041 RW2000172727499 Witonia Kanał Lubiejewski 0 16,06 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 51 km rowów 
melioracyjnych oraz 2806 ha terenów zdrenowanych.

1041 Dopływ z Nowej Wsi 272748 0,002 16,015
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

1042 RW2000172727499 Witonia  Witonia 9,092 20,035 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) 

1042 Witonia 27274 9,112 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1043 RW2000172727631
Pisia Gągolina od źródeł 
do Okrzeszy z Okrzeszą

Pisia Gągolina 39,725 64,058 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Zuwagi na odpr.wód ze stawów-ochrona uprawianych 
gruntów oraz utrzymanie przekroju rzeki

1043 Pisia 27276 40,039 63,293
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK9 

Bolimowsko-
Radziejowicki z 

doliną Środkowej 
Rawki (woj. 

mazowieckie) 

TAK 1,2,3,5

1044 RW2000172727631
Pisia Gągolina od źródeł 
do Okrzeszy z Okrzeszą

Okrzesza 0 17,359 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Wyloty drenarskie,ujscia rowów, odpr.wód z trasy 
katowickiej-umożliwienie odpływu

1044 Okrzesza 272762 0 15,679
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK9 

Bolimowsko-
Radziejowicki z 

doliną Środkowej 
Rawki (woj. 

mazowieckie) 

TAK 1,3,4,5

1045 RW2000172727649 Głęboka Struga Głęboka Struga 0 17,16 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Z uwagi na odpływy drenarskie, ochronę gruntów 
uprawianych, ujście rzeki i rowów --- umożliwienie ich 
odpływu

1045 Głęboka Struga 272764 0,6 17,266
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK9 

Bolimowsko-
Radziejowicki z 

doliną Środkowej 
Rawki (woj. 

mazowieckie) 

TAK 2,3,4,5

1046 RW2000172727649 Głęboka Struga Czarna Struga 0 7,9 WZMiUW w Warszawie x x x x x x z uwagi na istn. wyloty drenarskie 1046 Dopływ ze Starych Bud 2727644 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK9 

Bolimowsko-
Radziejowicki z 

doliną Środkowej 
Rawki (woj. 

mazowieckie) 

TAK 0,2,3,4

1047 RW2000172727649 Głęboka Struga Wierzbienka (Wierzbianka) 0 11,035 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Z uwagi na odpr.wód z terenu m.Żyrardów, przepływ wód 
własnych, drenażowych -umożliwienie odpływu

1047 Wierzbienka 2727646 0 23,628
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

1048 RW2000172727689 Pisia Tuczna Karczunek 2,535 5,069 WZMiUW w Warszawie x x x

Rzeka nie wymaga wykonywania systematycznych i 
kompleksowych robót utrzymaniowych. Zasadnym jest 
usuwanie przetamowań i zatorów jeśli zagrażają 
zagospodarowanym terenom sąsiednim i dokonywanie 
napraw przekroju koryta gdy zajdzie taka potrzeba. 

1048 Karczunek 2727682 5,213 7,702
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 1

1049 RW2000172727689 Pisia Tuczna Dopływ z Man 5,432 7,412 WZMiUW w Warszawie x x x

Rzeka nie wymaga wykonywania systematycznych i 
kompleksowych robót utrzymaniowych. Zasadnym jest 
usuwanie przetamowań i zatorów jeśli zagrażają 
zagospodarowanym terenom sąsiednim i dokonywanie 
napraw przekroju koryta gdy zajdzie taka potrzeba. 

1049 Pisia Tuczna 272768 33,706 35,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2

1050 RW2000172727689 Pisia Tuczna Pisia Tuczna 0 37,175 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Z uwagi na odpr.wody ze stawów, wyloty drenarskie, 
ochronę gruntów ornych i łąk, ochronę umocnienia--dla 
umożliwienia odpływu

1050 Pisia Tuczna 272768 0,014 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308, OCHK9 

Warszawski, 
Bolimowsko-

Radziejowicki z 
doliną Środkowej 

Rawki (woj. 
mazowieckie) 

TAK 1,2,3,4,5

1051 RW2000172727689 Pisia Tuczna Basinka 0 16,274 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Z uwagi na wyloty drenarskie, ochronę gruntów, ochrona 
p.pow.gm.Grodzisk Maz.

1051 Dopływ spod Mościsk 2727686 0 14,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0,1,2,3,4,5

1052 RW200017272834
Utrata od źródeł do 
Żbikówki ze Żbikówką

Raszynka 12,797 16,993 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka jest głównym odbiornikiem wód drenarskich, oraz 
powierzchniowych wód opadowych ze zlewni o 
charakterze rolniczym. Teren wokół rzeki jest uprawiany 
rolniczo. 3 podmioty posiadają pozwolenia wodnoprawne 
na zrzut oczyszczonych ścieków do rzeki i ma nałożony 
obowiązek utrzymywania określonych odcinków. 
Zamulenie występuje na całym odcinku czemu sprzyja 
duża ilość przepustów rolniczych o niewłaściwych 
parametrach i posadowionych na niewłaściwych rzędnych 
oraz duża ilość ujść rowów. Zabieg odmulania z uwagi na 
występowania wylotów drenarskich należy wykonywać 
systematycznie by umożliwić właściwy odpływ wody z 
terenów zdrenowanych - nie częściej niż co 4 lata. 
Przetamowania i przymuliska powstają głównie powyżej 
budowli komunikacyjnych i są związane z gromadzeniem 
sie śmieci komunalnych, a w dolnym odcinku 
zawężającym przekrój koryta drzewom i krzewom. 
Systematycznie wykonywane prace utrzymaniowe i 
bieżące usuwanie zatorów zapewni bezpieczeństwo 
terenom zagospodarowanym rolniczo i zapewni 
mozliwość właściwego działania systemu melioracji 
wodnychc szczegółowych

1052 Raszynka 27282 12,804 16,985
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1053 RW200017272834
Utrata od źródeł do 
Żbikówki ze Żbikówką

Utrata 63,024 69,321 WZMiUW w Warszawie x x x x

Utrzymanie rzeki w pełnej drożności wymagane jest z 
uwagi na fakt, że jest głównym odbiornikiem wód 
drenarskich oraz powierzchniowych wód opadowych ze 
zlewni o charakterze rolniczym. 7 podmiotów posiada 
pozwolenia wodnoprawne na zrzut oczyszczonych 
ścieków do rzeki i ma nałożony obowiązek 
systematycznego utrzymywania fragmentów rzeki. Rzeka 
najbardziej zamula sie w okolicach wylotów, ujść rowów, 
powyżej zastawki w km 63+270 i na wysokości PAN 
Jastrzębiec. Nieusuwana, gęsta roślinność porastająca 
przekrój koryta utrudnia swobodny spływ wód i sprzyja 
powstawaniu zatorów, przetamowań i łach. Niewłaściwie 
posadowione budowle komunikacyjne sprzyjają 
zamulaniu, powstawaniu łach i gromadzeniu się śmieci 
komunalnych. Przy systematycznym utrzymywaniu okolic 
wylotów i budowli komunikacyjnych oraz bieżącym 
usuwaniu zatorów rzeka będzie pełniła funkcję odbiornika 
i nie będzie stwarzała zagrożenia dla zagospodarowanych 
terenów sąsiednich

1053 Utrata 2728 62,809 69,104
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,4

1054 RW200017272834
Utrata od źródeł do 
Żbikówki ze Żbikówką

Utrata 44,609 63,024 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Z uwagi na ochronę p.pow.,odprowadzane wody 
deszczowe i roztopowe-utrzymanie przekroju 
poprzecznego, który umożliwi odpływ

1054 Utrata 2728 44,513 62,809
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0,2,3,4

1055 RW200017272834
Utrata od źródeł do 
Żbikówki ze Żbikówką

Utrata 69,321 79,11 WZMiUW w Warszawie x x x x ochrona p.pow. ,wyloty drenarskie-umożliwienie odpływu 1055 Utrata 2728 69,104 78,594
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  RP, OCHK REZ223, 
OCHK308

Młochowski Łęg, 
Warszawski

TAK 0,2,3,4

1056 RW200017272834
Utrata od źródeł do 
Żbikówki ze Żbikówką

Raszynka 0 12,797 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Odpływ wod ze stawów Dawidy,Falenty.dla odb.wód 
deszcz. I roztopowych z trasy S-7 i 8, odpr. wód z 
oczyszczalni w m.Falenty, ochr.p.pow.,uprawa gruntów-
umozliwienie odpływu oraz zachowanie przekroju 
poprzecznego rzeki

1056 Raszynka 27282 0,008 12,804
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,4

1057 RW200017272834
Utrata od źródeł do 
Żbikówki ze Żbikówką

Żbikówka 0 4,083 WZMiUW w Warszawie x x x x
Odpr.wód deszcz.z górnej zlewni oraz wód roztopowych- 
dla ochrony m.Pruszków

1057 Żbikówka 272834 0 4,083
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,4

1058 RW200017272849
Dopływ spod Ożarowa 
Maz.

Kanał Ożarowski 0 17,065 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odpływ wod drenarskich, wody deszczowe z terenu firm, 
z kD m.Ożarów Maz.-utrzymanie przekroju poprzecznego 
rzeki

1058
Dopływ z Ożarowa 

Mazowieckiego
27284 0,005 17,057

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT zły

Substancje rozpuszczone, Azot Kjeldahla, 
Azot azotanowy, Azot ogólny, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_007_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta Kanału 
Ożarowskiego zad. V 
w km 
13+056÷16+294

NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,4,5

1059 RW2000172728689
Rokitnica od źródeł do 
Zimnej Wody, z Zimną 
Wodą

Rokitnica Stara 4,232 23,968 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Z uwagi na odpr.wód z oczyszczalni, przepływ wód 
własnych, drenażowych -umożliwienie odpływu z 
zachowaniem przekroju

1059 Rokitnica 27286 10,305 29,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,4,5

1060 RW2000172728689
Rokitnica od źródeł do 
Zimnej Wody, z Zimną 
Wodą

Zimna Woda 0 22,56 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Z uwagi na odpr.wody z autostrady, wyloty drenarskie, 
ochronę p.pow.--dla umożliwienia odpływu

1060 Zimna Woda 272868 0,007 22,532
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,4,5

1061 RW2000172728689
Rokitnica od źródeł do 
Zimnej Wody, z Zimną 
Wodą

Rokicianka 0 7,643 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Z uwagi na ochronę p.pow. Miasta i gm.Grodzisk 
Mazowiecki, odpr.wody ze stawów- umożliwienie 
odpływu

1061 Rokicianka 272862 0 7,638
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,4,5

1062 RW2000172728689
Rokitnica od źródeł do 
Zimnej Wody, z Zimną 
Wodą

Mrowna (Mrowa) 0 23,968 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Z uwagi na wyloty drenarskie (gm.Zabia wola), ochronę 
gruntów, ochrona p.pow.gm.Grodzisk Maz.-umożliwienie 
odpływu

1062 Mrowna 272864 0 22,29
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0,1,3,5

1063 RW200017272889 Teresinka Teresinka 0 4 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 38 km rowów 
melioracyjnych oraz 1669 ha terenów zdrenowanych.

1063 Teresinka 27288 0,003 3,988
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 4,5

1064 RW200017272889 Teresinka Teresinka 4 7,2 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 38 km rowów 
melioracyjnych oraz 1669 ha terenów zdrenowanych.

1064 Teresinka 27288 3,988 7,181
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1065 RW200017272889 Teresinka Teresinka 7,2 9,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 38 km rowów 
melioracyjnych oraz 1669 ha terenów zdrenowanych.

1065 Teresinka 27288 7,181 9,241
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

1066 RW200017272889 Teresinka Kanał T-10 0 0,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 6 km rowów 
melioracyjnych oraz 70 ha terenów zdrenowanych (pow. 
sochaczewski).

1066 Dopływ z Gągoliny 272882 0 0,599
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1067 RW200017272889 Teresinka Kanał T-10 0,6 0,939 WZMiUW w Warszawie x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 6 km rowów 
melioracyjnych oraz 70 ha terenów zdrenowanych (pow. 
sochaczewski).

1067 Dopływ z Gągoliny 272882 0,599 0,615
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1068 RW20001727292 Dopływ z Helenki Kanał Żuków Skutki 0 12,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 12 km rowów 
melioracyjnych oraz 84 ha terenów zdrenowanych.

1068 Dopływ z Helenki 27292 0,02 12,469
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

1069 RW20001727294 Dopływ z Miedzieszyna Kanał Mistrzewiecki 0 14,035 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 28 km rowów 
melioracyjnych oraz 671 ha terenów zdrenowanych.

1069 Dopływ z Miedzieszyna 27294 0,037 14,055
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK194 
Nadwiślański 

(powiat 
sochaczewski) 

TAK 2,3,4,5

1070 RW200017273129 Jeżówka Jeżówka 0 7 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 69 km rowów 
melioracyjnych oraz 3345 ha terenów zdrenowanych.

1070 Jeżówka 27312 1,002 8,001
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_312_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta rzeki Jeżówka 
w km 0+000-
8+330(8,33km) wraz 
z modernizacją 
budowli piętrzących 
w gm. Iłów

NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140029, 
PLB140004, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Nadwiślański 

(powiat płoński, 
płocki i 

sochaczewski) 

TAK 1,3,5

1071 RW200017273129 Jeżówka Jeżówka 7 8,33 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 69 km rowów 
melioracyjnych oraz 3345 ha terenów zdrenowanych.

1071 Jeżówka 27312 8,001 9,185
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_312_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta rzeki Jeżówka 
w km 0+000-
8+330(8,33km) wraz 
z modernizacją 
budowli piętrzących 
w gm. Iłów

NIE NIE NIE NIE 5

1072 RW200017273129 Jeżówka Kanał Januszewski 0 11 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 7 km rowów 
melioracyjnych oraz 105 ha terenów zdrenowanych.

1072 Kanał Bieliński 273128 0,397 0,397
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH140029, 
OCHK193, 
OCHK194 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski), 
Nadwiślański 

(powiat 

TAK 0,2,4

1073 RW200017273129 Jeżówka Kanał Brzozów 0 6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 30 km rowów 
melioracyjnych oraz 2036 ha terenów zdrenowanych.

1073 Dopływ z Brzozowa Starego 273124 0,004 5,983
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 

TAK 2,3,4

1074 RW200017273129 Jeżówka Kanał Brzozów 6 18,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 30 km rowów 
melioracyjnych oraz 2036 ha terenów zdrenowanych.

1074 Dopływ z Brzozowa Starego 273124 5,983 18,44
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1075 RW200017273129 Jeżówka Kanał"H" 0 0,7 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 20 ha terenów 
zmeliorowanych.

1075 Kanał Bieliński 273128 0,291 0,987
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 

NIE 5

1076 RW200017273129 Jeżówka Kanał"H" 0,7 1,85 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 20 ha terenów 
zmeliorowanych.

1076 Jeżówka 27312 1,939 3,082
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 

TAK 1,3,5

1077 RW200017273129 Jeżówka Kanał Giżycki 0 9,72 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 12 km rowów 
melioracyjnych oraz 464 ha terenów zdrenowanych.

1077 Dopływ z Henrykowa 273126 4,88 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1078 RW200017273129 Jeżówka Kanał Brzozówka 0 4,34 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 8 km rowów 
melioracyjnych oraz 52 ha terenów zdrenowanych.

1078 Dopływ z Henrykowa 273126 0 4,336
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 

TAK 2,3

1079 RW200017273129 Jeżówka Kanał Brzozówka 4,34 4,94 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 8 km rowów 
melioracyjnych oraz 52 ha terenów zdrenowanych.

1079 Dopływ z Henrykowa 273126 4,336 4,88
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_313_W

Remont Kanału 
Brzozówka wraz z 
Kanałem Giżyckim 
Gm. Iłów i 
Młodzieszyn na 
długości 14,6km wraz 
z przebudową 
(modernizacją) 
budowli piętrzących

NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

NIE 3

1080 RW200017273129 Jeżówka Rów "140" 0 0,84 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 6 km rowów 
melioracyjnych .Odprow. Wody z zawala

1080 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_313_W

Remont Kanału 
Brzozówka wraz z 
Kanałem Giżyckim 
Gm. Iłów i 
Młodzieszyn na 
długości 14,6km wraz 
z przebudową 
(modernizacją) 
budowli piętrzących

NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140029, 
PLB140004, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Nadwiślański 

(powiat płoński, 
płocki i 

sochaczewski) 

TAK 0

1081 RW200017273129 Jeżówka Kanał Bieliński 0 12,9 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 11 km rowów 
melioracyjnych oraz 120 ha terenów zdrenowanych.

1081 Kanał Bieliński 273128 0,915 13,89
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH140029, 
OCHK193, 
OCHK194 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski), 
Nadwiślański 

(powiat 

TAK 0,1,2,4

1082 RW200017273129 Jeżówka Kanał Arciechowski 0 1,1 WZMiUW w Warszawie x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 14 km rowów 
melioracyjnych oraz 60 ha terenów zdrenowanych.

1082 Dopływ z Kamiona 27312822 0 1,095
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 

NIE 4

1083 RW200017273129 Jeżówka Kanał Arciechowski 1,1 6,35 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x Odprowadzenie nadmiaru wody z zawala 1083 Dopływ z Kamiona 27312822 1,095 6,354
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH140029, 
OCHK193, 
OCHK194 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski), 
Nadwiślański 

(powiat 

NIE 3,4,5

1084 RW200017273129 Jeżówka Kanał Arciechowski 6,35 6,65 WZMiUW w Warszawie x x x x x Odprowadzenie nadmiaru wody z zawala 1084 Dopływ z Kamiona 27312822 6,354 6,648
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK194 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

NIE 3

1085 RW200017273129 Jeżówka Kanał Arciechowski 6,65 8,24 WZMiUW w Warszawie x x x x x x Odprowadzenie nadmiaru wody z zawala 1085 Dopływ z Kamiona 27312822 6,648 8,148
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK194 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

NIE 3

1086 RW200017273149 Ryksa Ryksa (Rz.Ryksa) 0 2,2 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Odcinek cieku uregulowany i obwałowany znajdujacy się 
w zasięgu cofki z rzeki Wisły o dużym znaczeniu 
przeciwpowodziowym

1086 Ryksa 27314 1,579 3,776
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140029, 
PLB140004, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Nadwiślański 

(powiat płoński, 
płocki i 

sochaczewski) 

NIE 3,5

1087 RW200017273149 Ryksa Ryksa (Rz.Ryksa) 2,2 7,2 WZMiUW w Warszawie x x

Odcinek nieuregulowany w stanie naturalnym biegnie 
pośród lasow mając stosunkowo niewielkie znaczenie 
gospodarcze, odprowadza wody z terenów wyżej 
położonych.

1087 Ryksa 27314 3,776 8,556
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 1,2,3

1088 RW200017273149 Ryksa Ryksa (Rz.Ryksa) 7,2 7,68 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ciek płynie głównie terenami intensywnej gospodarki 
rolnej i uzytków zielonych , stanowi odbiornik wód 
drenażowych odprowadzonych rowami z powierzchni 
łacznej ok. 2,1 tys. ha

1088 Ryksa 27314 8,556 9,038
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 2

1089 RW200017273149 Ryksa Ryksa (Rz.Ryksa) 7,68 10,15 WZMiUW w Warszawie x x
Ciek płynie głownie wśród uzytków zielonych i 
zadrzewień.

1089 Ryksa 27314 9,038 11,373
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 2

1090 RW200017273149 Ryksa Ryksa (Rz.Ryksa) 10,15 10,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Na przedmiotowym odcinku rzeka przepływa przez 
mostek o stosunkowo niewielkim przepływie. Przy 
wezbraniach woda podtapia sasiednie tereny. Właściwe 
utrzymanie odcinka ma znaczenie dla prawidłowego 
przepływu wód.

1090 Ryksa 27314 11,373 11,516
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

1091 RW200017273149 Ryksa Ryksa (Rz.Ryksa) 10,4 11,98 WZMiUW w Warszawie   x x x
Rzeka płynie w pobliżu zabudowań mieszkalnych, 
powstajace przetamowania mogą powodować 
podtopienia. 

1091 Ryksa 27314 11,516 12,993
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1092 RW200017273149 Ryksa Ryksa (Rz.Ryksa) 11,98 20,58 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka płynie przez obszary uzytkowane rolniczo stanowi 
odbiornik wód drenażowych z powierzchni ok. 1,2 tys ha. 
Lokalne przetamowania często powodują podtopienia 
gruntu. Właściwe utrzymanie odcinka ma znaczenie dla 
prawidłowego przepływu wód.

1092 Ryksa 27314 12,993 21,614
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

1093 RW200017273149 Ryksa Rzeka Rów A 0 2,875 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ciek powstały z odbudowania starozerza rzeki Wisły, po 
wybudowaniu wałow przeciwpowodziowych dol. Rakowo - 
Drwały, ma duże znaczenie przeciwpowdziowe, 
odprowadza wody infiltrujace przez wał do pompowni 
przeciwpowdziowej Podgórze a następnie do rzeki Wisły. 
Powierzchnia doliny zalewu wodą 1%wynosi 1361 ha.

1093 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1094 RW2000212739
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek

Rzeka Rów A 2,875 4,99 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ciek powstały z odbudowania starozerza rzeki Wisły, po 
wybudowaniu wałow przeciwpowodziowych dol. Rakowo - 
Drwały, ma duże znaczenie przeciwpowdziowe, 
odprowadza wody infiltrujace przez wał do pompowni 
przeciwpowdziowej Podgórze a następnie do rzeki Wisły. 
Powierzchnia doliny zalewu wodą 1%wynosi 1361 ha.

1094 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1095 RW2000212739
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek

Rzeka Rów A 4,99 5,35 WZMiUW w Warszawie x x

Odcinek cieku zamieniony na rurociąg ma duże znaczenie 
przeciwpowdziowe.Odprowadza wody infiltrujące przez 
wal do pompowniprzeciwpowdziowej Podgórze a 
następnie do rzeki Wisły. Powierzchnia doliny zalewu 
wodą 1% wynosi 1361 ha

1095 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1096 RW2000212739
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek

Rzeka Rów A 5,35 8,91 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ciek powstały z odbudowania starozerza rzeki Wisły, po 
wybudowaniu wałow przeciwpowodziowych dol. Rakowo - 
Drwały, ma duże znaczenie przeciwpowdziowe, 
odprowadza wody infiltrujace przez wał do pompowni 
przeciwpowdziowej Podgórze a następnie do rzeki Wisły. 
Powierzchnia doliny zalewu wodą 1%wynosi 1361 ha.

1096 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1097 RW200017273149 Ryksa Rzeka Rów B 0 6,65 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ciek powstały z odbudowania starozerza rzeki Wisły po 
wybudowaniu wałow przeciwpowodziowych, ma duze 
znaczenie przeciwpowdziowe odprowadza wody 
infiltrujace przez wal do pompowni przeciwpowdziowej a 
następnie do rzeki Wisły. Powierzchnia doliny zalewu 
wodą 1% wynosi 1361 ha

1097 Dopływ spod Starzyna 273148 0 6,8
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 2,3,4

1098 RW200017273149 Ryksa Rzeka Rów C w m. Podgórze 0 0,996 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ciek powstały z odbudowania starozerza rzeki Wisły po 
wybudowaniu wałow przeciwpowodziowychdol. Rakowo - 
Drwały ma duze znaczenie przeciwpowdziowe 
odprowadza wody infiltrujace przez wal do pompowni 
przeciwpowdziowej a następnie do rzeki Wisły. 
Powierzchnia doliny zalewu wodą 1% wynosi 1361 ha

1098 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1099 RW200017273149 Ryksa Rzeka Rów C w m. Podgórze 0,996 1,412 WZMiUW w Warszawie x x

Odcinek cieku zamieniony na rurociąg ma duże znaczenie 
przeciwpowdziowe.Odprowadza wody infiltrujące przez 
wal do pompowniprzeciwpowdziowej Podgórze a 
następnie do rzeki Wisły. Powierzchnia doliny zalewu 
wodą 1% wynosi 1361 ha

1099 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1100 RW200017273149 Ryksa Rzeka Rów C w m. Podgórze 1,412 2,556 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ciek powstały z odbudowania starozerza rzeki Wisły po 
wybudowaniu wałow przeciwpowodziowychdol. Rakowo - 
Drwały ma duze znaczenie przeciwpowdziowe 
odprowadza wody infiltrujace przez wal do pompowni 
przeciwpowdziowej a następnie do rzeki Wisły. 
Powierzchnia doliny zalewu wodą 1% wynosi 1361 ha

1100 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1101 RW20001727329 Mołtawa Kanał A Dzierżanów 15,086 16,638 WZMiUW w Warszawie x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych 
odprowadzenie nadmiaru wód z 4,77 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych.

1101
Dopływ spod Sobanic 

Starych
27322 14,95 16,498

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1102 RW20001727329 Mołtawa Mołtawa (Rz.Mołtawa) 0 0,8 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Odcinek cieku mający duże znaczenie 
przeciwpowodziowe, biegnący w miedzywalu rzeki 
Mołtawy narażony na zjawisko cofki z rzeki Wisły. 

1102 Mołtawa 2732 0,258 1,048
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140029, 
PLB140004, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Nadwiślański 

(powiat płoński, 
płocki i 

sochaczewski) 

TAK 1,3,5

1103 RW20001727329 Mołtawa Mołtawa (Rz.Mołtawa) 0,8 6,42 WZMiUW w Warszawie x x
Nieuregulowany odcinek rzeki biegnacy wsród lasów i 
zadrzewień.

1103 Mołtawa 2732 1,048 6,751
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 1,2

1104 RW20001727329 Mołtawa Mołtawa (Rz.Mołtawa) 6,42 6,52 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Odcinek cieku zlokalizowany w pobliżu zabudowań oraz 
Szkoły podstawowej, stanowi odbiornik oczyszczonych 
ścieków z przedmiotowej szkoły. Utrzymanie odcinka 
rzeki ma duże znaczenie ze względu na możliwosć 
podtopień i zapewnienie prawidłowego odpływu wód.

1104 Mołtawa 2732 6,751 6,853
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 2

1105 RW20001727329 Mołtawa Mołtawa (Rz.Mołtawa) 6,52 10,56 WZMiUW w Warszawie x x x
Nieuregulowany odcinek biegnący głównie nieużytkami 
oraz użytkami zielonymi narażony na szkodliwą 
działalnosć bobrów. 

1105 Mołtawa 2732 6,853 10,834
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 2,3

1106 RW20001727329 Mołtawa Mołtawa (Rz.Mołtawa) 10,56 15,96 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Odcinek rzeki o dużym znaczeniu przeciwpowodziowym i 
retencyjnym, na którym został zlokalizowany zbiornik 
retencyjny o powierzchni około 3 ha. Rzeka stanowi także 
odbiornik wód z oczyszczalni scieków. W swoim górnym 
odcinku biegnie przez tereny zwartej zabudowy w 
miejscowości Bodzanów.

1106 Mołtawa 2732 10,834 16,182
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 2,3

1107 RW20001727329 Mołtawa Mołtawa (Rz.Mołtawa) 15,96 20 WZMiUW w Warszawie x x x

Nieuregulowany odcinek rzeki stanowiacy odbiornik wód 
drenażowych z powierzchni łacznej około 4tys. ha (w tym 
z rzeki Kanał Dzierżanów). Okresowo, ze względu na dużą 
zlewnię prowadzi duże ilości wód. 

1107 Mołtawa 2732 16,182 20,228
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

1108 RW20001727329 Mołtawa Mołtawa (Rz.Mołtawa) 20 26 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Ciek płynie terenami intensywnej gospodarki rolnej, 
stanowiąc odbiornik wód drenażowych z powierzchni 
około 1,4tys. ha

1108 Mołtawa 2732 20,228 26,061
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

1109 RW20001727329 Mołtawa Mołtawa (Rz.Mołtawa) 26 34 WZMiUW w Warszawie x x x
Nieuregulowany odcinek rzeki płynacy głównie po 
nieuzytkach i terenach zabagnionych oraz w pobliżu łąk. 

1109 Mołtawa 2732 26,061 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

1110 RW20001727329 Mołtawa Mołtawa (Rz.Mołtawa) 34 37,2 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Ciek płynie głównie po podmokłych uzytkach zielonych 
stanowiąc odbiornik wód drenażowych z powierzchni 
około 300 ha.

1110 Dopływ spod Ciołkowa 273214 0,952 4,141
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

1111 RW20001727329 Mołtawa Rz. Kanał Dzierżanów 0 5,316 WZMiUW w Warszawie x x
Ciek płynie naprzemienie przez grunty orne oraz użytki 
zielone stanowiąc odbiornik wód drenażowych z 
powierzchni łącznej ok. 1 tys ha

1111
Dopływ spod Sobanic 

Starych
27322 0,019 5,2

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

1112 RW20001727329 Mołtawa Rz. Kanał Dzierżanów 5,316 15,085 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x
Ciek płynie naprzemienie przez grunty orne oraz użytki 
zielone stanowiąc odbiornik wód drenażowych z 
powierzchni ok. 0,9 tys ha

1112
Dopływ spod Sobanic 

Starych
27322 5,2 14,95

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1113 RW2000172734899
Wielka Struga z jez. 
Zdworskim

Wielka Stuga Kanał Wielka Struga 0,225 0,38 WZMiUW w Warszawie X X X X X
Zaniechanie prac utrzymaniowych ograniczy spływ wód 
korytem kanału odprowadzającego wody  cieku Wielka 
Struga. 

1113 Wielka Struga 27348 0,04 0,192
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK111 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Gostynińsko-

Gąbiński 
NIE 4

1114 RW20002327349 Kanał Troszyński Wielka Stuga Kanał Wielka Struga 0 0,225 WZMiUW w Warszawie X X X X X

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na kanale Wielka Struga,  będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania urządzenia.  W ujęciu 
środowiskowym, obowiązkowe prace konserwacyjne 
polegające na przygotowaniu drożności koryta  nie 
powodują ujemnych skutków dla środowiska a brak ich 
wykonania na urządzeniach melioracji podstawowych 
może przyczynić się do dekapitalizacji tych urządzeń, 
podtopień terenów rolnych, terenów zabudowanych. 
Obok funkcji środowiskowej spełniają też istotną funkcję 
w ochronie przeciwpowodziowej. Kanał odprowadza  
wody drenażowe z wału lewego Doliny Iłowsko-
Dobrzykowskiej oraz z Kanału Ciechomickiego do rz. 
Wisły.  Przy niskich stanach wód woda do rz. Wisły 
odprowadzana jest grawitacyjnie, przy wysokich stanach 
wód następuje przerzut wód na pompownie Dobrzyków.   
Zaniechanie prac utrzymaniowych na bieżąco spowoduje 
zamulenie koryta w tym nieprawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń melioracji podstawowych oraz  budowli 
przeciwpowodziowych.

1114 Kanał Troszyński 2734 0,614 0,807
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, Azot Kjeldahla, Fitoplankton 

(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK111 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Gostynińsko-

Gąbiński 
TAK 1,4

1115 RW2000172734899
Wielka Struga z jez. 
Zdworskim

J. Ciechomickie 5,58 6,588 WZMiUW w Warszawie x

Utrzymanie jeziora spowoduje poprawę stanu 
ekologicznego jeziora - zmniejszenie eutrofizacji i 
poprawę jakości wód poprzez usunięcie dodatkowego 
źródła azotu i fosforu oraz zapewni swobodny dostęp do 
wody.

1115 Wielka Struga 27348 5,455 6,465
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

1116 RW2000172734899
Wielka Struga z jez. 
Zdworskim

J. Zdworskie 10,797 13,33 WZMiUW w Warszawie x x

Utrzymanie jeziora spowoduje poprawę stanu 
ekologicznego jeziora - zmniejszenie eutrofizacji i 
poprawę jakości wód poprzez usunięcie dodatkowego 
źródła azotu i fosforu oraz zapewni swobodny dostęp do 
wody.

1116 Wielka Struga 27348 10,7 13,251
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK111 Gostynińsko-
Gąbiński

TAK 2,3

1117 RW2000172734899
Wielka Struga z jez. 
Zdworskim

Wielka  Struga 0,38 5,58 WZMiUW w Warszawie x x x x

 Zaniechanie prac utrzymaniowych ograniczy spływ wód 
korytem rzeki w tym zasilania jezior, co w konsekwencji 
doprowadzi do podtopień terenów rolnych i terenów 
zabudowanych. Obok funkcji środowiskowej spełniają też 
istotną funkcję w ochronie przeciwpowodziowej. Przy 
dużych stanach wód, następuje przerzut wód do rz. Wisły 
poprzez pompownie Dobrzyków w sposób grawitacyjny.

1117 Wielka Struga 27348 0,192 5,455
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK111 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Gostynińsko-

Gąbiński 
TAK 1,2,4

1118 RW2000172734899
Wielka Struga z jez. 
Zdworskim

Wielka  Struga 6,588 10,79 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Zaniechanie prac utrzymaniowych ograniczy spływ wód 
korytem rzeki w tym zasilania jezior, co w konsekwencji 
doprowadzi do podtopień terenów rolnych i terenów 
zabudowanych

1118 Wielka Struga 27348 6,465 10,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK111 Gostynińsko-
Gąbiński

TAK 0,1,4

1119 RW2000172734899
Wielka Struga z jez. 
Zdworskim

Wielka  Struga 13,33 17,7 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód cieku Wielka Struga będącym 
urządzeniem podstawowym, jest priorytetem w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów 
melioracyjnych o powierzchni 217,016 ha gruntów 
zdrenowanych i rowów na długości 9,083km, 
odprowadzających wody drenażowe do cieku. Rzeka 
Wielka Struga przepływa przez Jezioro Zdworskie oraz 
Ciechomickie. Zaniechanie prac utrzymaniowych 
ograniczy spływ wód korytem rzeki w tym zasilania jezior, 
co w konsekwencji doprowadzi do nieprawidłowego 
funkcjonowanie urządzeń , podtopień terenów rolnych i 
terenów zabudowanych. Obok funkcji środowiskowej 
spełniają też istotną funkcję w ochronie 
przeciwpowodziowej. Przy dużych stanach wód, 
następuje przerzut wód do rz. Wisły poprzez pompownie 
Dobrzyków. Przy niskich stanach wód, woda 
odprowadzana jest w sposób grawitacyjny.

1119 Wielka Struga 27348 13,251 17,516
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK111, 
OCHK68

Gostynińsko-
Gąbiński, Dolina 

Przysowy
TAK 1,2,3

1120 RW20001727369 Słupianka Słupianka (Rz. Słupianka) 0 8,086 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Utrzymanie cieku na tym odcinku ma bardzo duże 
znaczenie przeciwpowodziowe gdyż corocznie po 
rozstopach rzeka prowadzi ogromne ilości wody często 
podtapiając budynki mieszkalne (osiedle Pocztowa na 
terenie gm. Słupno) powodujac duże straty. Również po 
ulewnych deszczach często dochodzi do podtopień 
sąsiednich terenów. Jest to równiez odcinek rzeki 
narażony na występowanie cofki podczas wezbrań w 
rzece Wiśle (zbiorniku Włocławek)

1120 Słupianka 2736 0,204 8,263
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla, Fosforany, dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140029, 
PLB140004, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Nadwiślański 

(powiat płoński, 
płocki i 

sochaczewski) 

TAK 1,5

1121 RW20001727369 Słupianka Słupianka (Rz. Słupianka) 8,086 12,575 WZMiUW w Warszawie x x

Rzeka na przedmiotowym odcinku płynie istniejącym 
jarnem oraz przez tereny leśne. Rzeka płynie głównie 
przez rolne użytki zielone oraz lasy stanowi odbiornik wód 
drenażowych z powierzchni łącznej ok 1,4 tys ha. Ciek na 
tym odcinku ma duże spadki podłużne. W czasie 
roztopów oraz ulewnych deszczy prowadzi ogromne ilości 
rwącej wody, które są wyhamowywane w km ok. 8 na 
przegrodzie czołowej rz. Słupianki. 

1121 Słupianka 2736 8,263 12,583
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla, Fosforany, dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 1,2

1122 RW20001727369 Słupianka Słupianka (Rz. Słupianka) 12,575 12,791 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Na przedmiotowym odcinku znajduje się wylot 
odprowadzajacy oczyszczone ścieki z terenu 
Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych. 
Właściwa konserwacja przedmiotowego odcinka ma duże 
znaczenia dla zapewnienia właściwego odpływu wód z 
ww. wylotu.

1122 Słupianka 2736 12,583 12,793
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla, Fosforany, dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 2

1123 RW20001727369 Słupianka Słupianka (Rz. Słupianka) 12,791 15,397 WZMiUW w Warszawie x x
Rzeka płynie głównie przez rolne uzytki zielone. Stanowi 
odbiornik wód drenazowych z powierzchni łacznej 1,4 tys. 
ha.

1123 Słupianka 2736 12,793 15,179
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla, Fosforany, dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 2,3

1124 RW20001727369 Słupianka Słupianka (Rz. Słupianka) 15,397 20,135 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x
Rzeka plynie głównie przez tereny intensywnej 
gosdpodarki rolnej oraz stanowi odbiornik wód 
drenażowych z powierzchni ok 1,1 tys ha

1124 Słupianka 2736 15,179 19,8
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla, Fosforany, dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 2,3,4,5

1125 RW2000172738 Rosica Rosica (Rz. Rosica) 0 0,27 WZMiUW w Warszawie x x x x  

Rzeka odprowadza wody drenażowe z wyżej połonych 
użytków rolnych oraz stanowi główny odbiornik wód 
deszczowych z terenu miasta Płock. Odcinek rzeki 
narażony na cofkę z Wisły podczas wezbrań. 

1125 Rosica 2738 0,19 0,468
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140029, 
PLB140004 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły 
TAK 2

1126 RW2000172738 Rosica Rosica (Rz. Rosica) 0,27 0,8 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka odprowadza wody drenażowe z wyżej położnych 
użytków rolnych oraz dalej stanowi główny odbiornik wód 
deszczowych z terenu miasta Płock. Po ulewnych 
deszczach wody rzeki podmywają i naruszają skarpy 
cieku. 

1126 Rosica 2738 0,468 0,993
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

1127 RW2000172738 Rosica Rosica (Rz. Rosica) 0,8 6,977 WZMiUW w Warszawie  x  x

Rzeka płynie na terenach intensywnej gospodarki rolnej 
stanowiąc odbiornik wód drenażowych z powierzchni 
około 0,9 tys. ha. Rzeka na tym odcinku jest głównym 
odbiornikiem wód deszczowych z osiedli mieszklanych 
miasta Płocka 

1127 Rosica 2738 0,993 6,995
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

1128 RW2000172738 Rosica Rosica (Rz. Rosica) 6,977 7,877 WZMiUW w Warszawie x x x x
Rzeka płynie na terenach intensywnej gospodarki rolnej 
stanowiąc odbiornik wód spływających powierzchniowo z 
okolicznych pól.

1128 Rosica 2738 6,995 7,895
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1129 RW2000172738 Rosica Rosica (Rz. Rosica) 7,877 10,69 WZMiUW w Warszawie x x x x x x  x

Rzeka płynie na terenach intensywnej gospodarki rolnej 
stanowiąc odbiornik wód spływających powierzchniowo z 
okolicznych pól oraz wód drenarskich z powierzchni około 
1 tys. Ha

1129 Rosica 2738 7,895 10,81
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

NIE 5

1130 RW20001727529 Brzeźnica Brzeźnica (Rz. Brzeźnica) 0 10,184 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka Brzeżnica na tym odcinku płynie przez tereny 
Miasta Płock odprowadzając wody drenażowe z odcinka 
wyżej położonego (z powierzchni ok. 1,5 tys. ha) oraz 
stanowiąc główny odbiornik wód deszczowych dla 
północno-zachodniej części miasta oraz Orlenu. Ujściowy 
odcinek rzeki narażony na cofkę z Wisły podczas wezbrań.

1130 Brzeźnica 2752 0,519 10,008
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_326_W

Rzeka Brzeźnica -
zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta w km 10+000-
17+524 gm. 
Radzanowo, Stara 
Biała

NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

1131 RW20001727529 Brzeźnica Brzeźnica (Rz. Brzeźnica) 10,184 17,254 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka Brzeźnica na tym opdcinku płynie przez tereny 
intensywnej gospodarki rolnej (głównie uprawy rzepaku) 
stanowiąc odbiornik dla wód drenażowych z powierzchni 
ok. 1,5 tys ha.

1131 Brzeźnica 2752 10,008 16,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_326_W

Rzeka Brzeźnica -
zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta w km 10+000-
17+524 gm. 
Radzanowo, Stara 
Biała

NIE NIE NIE NIE 5

1132 RW200017275432
Skrwa Lewa od źródeł do 
dopływu spod Polesia 
Nowego

Skrwa Lewa 33,8 43,876 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na rzece Skrwa Lewa będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
o powierzchni 1956,95 ha użytków rolnych i rowów na 
długości 45.km.W procesie eksploatacji urządzenia te 
powinny być poddawane zabiegom konserwacyjnym, w 
odpowiednim zakresie i częstością. Zaniechanie prac 
utrzymaniowych na bieżąco spowoduje zamulenie koryta 
w tym nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń 
melioracji szczegółowej na terenach zdrenowanych i 
przyległych do rzeki co w konsekwencji doprowadzi do 
dekapitalizacji urządzeń i podtopień terenów rolnych.

1132 Skrwa Lewa 2754 34,346 43,995
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany OWO, Azot azotanowy, Azot ogólny, dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  RP, OCHK REZ164, OCHK83 Dolina Skrwy, 
Dolina Skrwy Lewej

TAK 1,2,3,5

1133 RW200017275432
Skrwa Lewa od źródeł do 
dopływu spod Polesia 
Nowego

 Skrwa Lewa 43,877 49,045 WZMiUW w Łodzi x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych

1133 Skrwa Lewa 2754 43,998 45,586
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany OWO, Azot azotanowy, Azot ogólny, dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,5

1134 RW2000172754469
Osetnica od źródeł do 
dopł. z Bud Kaleńskich, z 
dopł. z Bud Kaleńskich

Osetnica 13,511 30,15 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód na rzece Osetnica będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
o powierzchni 1659,898 ha użytków rolnych i rowów na 
długości 21,339km w tym utrzymania drożności koryta i 
zapewnienie swobodnego przepływu wód. W ujęciu 
środowiskowym, obowiązkowe prace konserwacyjne nie 
powodują ujemnych skutków dla środowiska, a brak ich 
wykonania na urządzeniach melioracji podstawowych i 
szczegółowych przyczyni się do dekapitalizacji urządzeń, 
podtopień terenów rolnych oraz budynków mieszkalnych.

1134 Osetnica 27544 13,025 28,782
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLB, OCHK
PLB100003, 

REZ323, OCHK68, 
OCHK83 

Doliny Przysowy i 
Słudwi, Jezioro 
Szczawińskie, 

Dolina Przysowy, 
Dolina Skrwy Lewej 

TAK 0,2,5
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1135 RW2000172754469
Osetnica od źródeł do 
dopł. z Bud Kaleńskich, z 
dopł. z Bud Kaleńskich

Brak hydronimu Kanał Jesionka-Waliszew 0 11,86 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na kanale Jesionka Waliszew będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
o powierzchni 2034,14 ha użytków rolnych i rowów na 
długości 80,705km i utrzymania drożności koryta w tym 
zapewnienie swobodnego przepływu wód. W ujęciu 
środowiskowym, obowiązkowe prace konserwacyjne nie 
powodują ujemnych skutków dla środowiska, a brak ich 
wykonania na urządzeniach melioracji podstawowych i 
szczegółowych przyczyni się do dekapitalizacji urządzeń , 
podtopień terenów rolnych, budynków mieszkalnych, 
oraz budowli komunikacyjnych.

1135 Dopływ z Bud Kaleńskich 275446 0 10,4
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK68, OCHK83 Dolina Przysowy, 
Dolina Skrwy Lewej 

TAK 0,2,4,5

1136 RW200017275469
Dopływ spod Lubaty z jez. 
Lucieńskim

Skrwa Lewa 14,77 15,795 WZMiUW w Warszawie X X X X X X

Rzeka Skrwa Lewa na odcinkach 14+415-15+255,16+187-
16+407  jest uregulowana i prowadzi wodę z Jeziora 
Lucieńskiego. W ujęciu środowiskowym, obowiązkowe 
prace konserwacyjne nie powodują ujemnych skutków 
dla środowiska, a brak ich wykonania na urządzeniach 
melioracji podstawowych może przyczynić się do 
podtopień terenów rolnych, budowli komunikacyjnych 
oraz urządzeń wodnych  powodując dewastacje  tych 
urządzeń.

1136 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK9302 

Gostynińsko-
Włocławski Park 

Krajobrazowy 
(Mazowiecki) 

TAK 0,3

1137 RW200017275629
Urszulewka z jez. 
Urszulewskim i 
Szczutowskim

Jezioro Szczutowskie 5,323 7,608 WZMiUW w Warszawie x

Utrzymanie jeziora spowoduje poprawę stanu 
ekologicznego jeziora - zmniejszenie eutrofizacji i 
poprawę jakości wód poprzez usunięcie dodatkowego 
źródła azotu i fosforu oraz zapewni swobodny dostęp do 
wody.

1137
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

TAK 0

1138 RW200017275629
Urszulewka z jez. 
Urszulewskim i 
Szczutowskim

Jezioro Urszulewskie 3,356 5,106 WZMiUW w Warszawie x

Utrzymanie jeziora spowoduje poprawę stanu 
ekologicznego jeziora - zmniejszenie eutrofizacji i 
poprawę jakości wód poprzez usunięcie dodatkowego 
źródła azotu i fosforu oraz zapewni swobodny dostęp do 
wody.

1138
Dopływ z jez. 

Szczutowskiego
2756212 0 1,695

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK252, 
OCHK340 

Przyrzecze Skrwy 
Prawej, Źródła 

Skrwy 
TAK 0,5

1139 RW200017275629
Urszulewka z jez. 
Urszulewskim i 
Szczutowskim

Rów Ł - łącznik między jeziorami 5,106 5,323 WZMiUW w Warszawie x x
Utrzymanie wody spowoduje poprawę stanu 
ekologicznego jezior poprze zapewnienie przepływu wody 
między jeziorami.

1139 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1140 RW200017275629
Urszulewka z jez. 
Urszulewskim i 
Szczutowskim

Urszulewka 0 3,356 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie rzeki spowoduje ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 96 ha i ludności 
zamieszkującej w 11 gospodarstwach. Nastąpi swbodny 
spływ wody ze zmeliorowanych gruntów z powierzchni 
około 100 ha.

1140 Urszulewka 27562 0,001 3,366
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

NIE 4,5

1141 RW200017275629
Urszulewka z jez. 
Urszulewskim i 
Szczutowskim

Kanał Blizno 10,355 10,827 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie cieku spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 100 ha i ludności 
zamieszkującej w 29 gospodarstwach. Nastąpi swobodny 
spływ wody z zmeliorowanych użytków rolnych z 
powierzchni 280 ha

1141 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy TAK A_324_W

Kanał Blizno-
zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta w km 3+955 -
10+655 gm. 
Szczutowo

NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

TAK 0

1142 RW2000172756389 Dopływ spod Woli Starej Kanał Blizno 0 9,755 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie cieku spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 100 ha i ludności 
zamieszkującej w 29 gospodarstwach. Nastąpi swobodny 
spływ wody z zmeliorowanych użytków rolnych z 
powierzchni 280 ha

1142 Dopływ spod Woli Starej 275638 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_324_W

Kanał Blizno-
zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta w km 3+955 -
10+655 gm. 
Szczutowo

NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

TAK 0,2,3,5

1143 RW2000172687679
Płonka od źródeł do 
Żurawianki bez Żurawianki

Sierpienica Prawa (Rz. Sierpienica 
Wschodnia) 

18,596 19,075 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Ciek uregulowany biegnący głownie przez tereny 
intensywnej gospodarki rolnej odprowadza wody z rowu 
melioracji wodnych szczegółowych

1143 Sierpienica Prawa 275642 18,599 18,973
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

1144 RW2000172756449
Sierpienica od źródeł do 
dopł. spod Drobina, z 
dopł. spod Drobina

Sierpienica Prawa (Rz. Sierpienica 
Wschodnia) 

0,957 18,596 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ciek uregulowany biegnący głownie przez tereny 
intensywnej gospodarki rolnej odprowadza wody 
drenażowe o łącznej powierzchni około 3 tys ha, w tym 
również wody z z rzeki Sierpienica Mokrzk oraz z 
oczyszczalni w miejscowości Psary.

1144 Sierpienica Prawa 275642 0,966 18,599
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_1645_W

Rzeka 
Sierpienica 
Wschodnia-
zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta w km 
7+600 -14+000 
gm. Drobin i 
Staroźreby

NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1145 RW2000172756449
Sierpienica od źródeł do 
dopł. spod Drobina, z 
dopł. spod Drobina

Sierpienica Prawa, Sierpienica Wschodnia 0 0,957 WZMiUW w Warszawie x x x x
Utrzymanie cieku spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 40ha. Nastąpi 
swobodny odpływ wód z powatu płockiego

1145 Sierpienica Prawa 275642 0,008 0,963
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

1146 RW2000172756449
Sierpienica od źródeł do 
dopł. spod Drobina, z 
dopł. spod Drobina

Rz. Sierpienica Mokrzk 0 9,225 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Ciek stanowi odbiornik wód drenażowych z powierzchni 
ok 1 tys ha zlokalizownych w sąsiedztwie cieku.

1146 Dopływ spod Jaroszewa 2756424 0,013 9,173
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

1147 RW2000172756449
Sierpienica od źródeł do 
dopł. spod Drobina, z 
dopł. spod Drobina

 Sierpienica (Rz. Sierpienica Zachodnia) 36,837 55,82 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ciek o dużym znaczeniu hydrologicznym nadrzędny 
względem Sierpienicy Wschodniej, Mokrz oraz Kanalu 
Sierpienica do którego wpadają. Stanowi odbiornik wód 
drenażowych z powierzchni łącznej ok. 6 tys ha oraz wód 
powierzchniowych ze zlewni. 

1147 Sierpienica 27564 34,841 53,784
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,4,5

1148 RW2000172756449
Sierpienica od źródeł do 
dopł. spod Drobina, z 
dopł. spod Drobina

Rz. Kanał Sierpienica 0 7,22 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka Kanal Sierpienica biegnie przez tereny intensywnej 
gospodarki rolnej odprowadzając wody drenarskie z 
powierzchni ok 1,4 tys ha oraz stanowi odbiornik wód z 
oczyszczalni scieków w m. Bielsk

1148 Dopływ z Jączewa 2756414 0,001 0,001
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

1149 RW2000172756449
Sierpienica od źródeł do 
dopł. spod Drobina, z 
dopł. spod Drobina

Sierpienica, Sierpienica Zachodnia 23,668 36,837 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie cieku spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 940 ha i ludności 
zamieszkującej w 50 gospodarstwach. Nastąpi swobodny 
spływ wody z zmeliorowanych użytków rolnych z 
powierzchni 4900 ha

1149 Sierpienica 27564 21,696 34,841
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

1150 RW2000172756449
Sierpienica od źródeł do 
dopł. spod Drobina, z 
dopł. spod Drobina

 Kanal Stropkowo 0 11,91 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie cieku spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 190 ha i ludności 
zamieszkującej w 200 gospodarstwach. Nastąpi 
swobodny spływ wody z zmeliorowanych użytków 
rolnych z powierzchni 1348 ha

1150 Dopływ spod Drobina 275644 0,001 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

1151 RW2000172756489 Dopływ spod Zbojna  Ciek Zbójno 0 12,574 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie cieku spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 160 ha i ludności 
zamieszkującej w 42 gospodarstwach. Nastąpi swobodny 
spływ wody z zmeliorowanych użytków rolnych z 
powierzchni 1877 ha

1151 Dopływ spod Zbojna 275648 0,061 12,231
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_306_W

Ciek Zbójno-
zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta w km 2+680 -
12+574 gm. Sierpc i 
Gozdowo

NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1152 RW2000172756549 Dopływ spod Piastowa  Ciek Piastowo 0 17,962 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie cieku spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 360 ha Nastąpi 
swobodny spływ wody z zmeliorowanych użytków 
rolnych z powierzchni 1700 ha

1152 Dopływ spod Piastowa 275654 0,001 17,616
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

TAK 0,1,2,4,5

1153 RW2000172756729 Marianka Łachnica 0 13,745 KPZMIUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1153 Marianka 275672 0,012 13,711
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5

1154 RW200026275669 Czernica Łachnica 13,745 14,66 KPZMIUW we Włocławku X X X X X X X X
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1154 Marianka 275672 13,711 14,62
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

OWO, Fenole lotne - indeks fenolowy, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1155 RW2000172756749 Bobrownica Bobrownic,a Rz. Tłuchowianka 0 7,52 WZMiUW w Warszawie x  x
Ciek biegnie głównie posród niużytków i lasow odcinkowo 
głębokim jarem. Lolalnie w pobliżu gruntów rolnych.

1155 Bobrownica 275674 0,015 6,39
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

TAK 1,3

1156 RW2000172756749 Bobrownica Bobrownica 7,52 17,42 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1156 Bobrownica 275674 6,39 16,123
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4

1157 RW200017275689 Wierzbica Wierzbica 25,955 31,475 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Utrzymanie cieku spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 77 ha Nastąpi 
swobodny spływ wody z zmeliorowanych użytków 
rolnych z powierzchni 1107 ha

1157 Wierzbica 27568 25,456 30,984
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego Fosforany dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK 2_73_W

Rzeka Wierzbica – 
udrożnienie koryta 
wraz z odbudową 
budowli 
regulacyjnych i 
przebudową 
przepustów w km 
25+955–31+475

NIE NIE NIE NIE 4,5

1158 RW200017275689 Wierzbica Wierzbica (Rz. Wierzbica) 0 25,955 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Odcinek cieku biegnący głównie przez tereny intensywnej 
gospodarki rolnej stanowiący odbiornik wód drenżowych 
z powierzchni ok 1,3 tys ha. Lokalnie ciek podtapia 
sąsiadujące użytki rolne oraz budynki mieszkalne

1158 Wierzbica 27568 0 25,457
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego Fosforany dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK6 Brudzeński Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,3,4,5

1159 RW200017275899 Chełmiczka Wichowianka 0 5,386 KPZMIUW we Włocławku x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1159 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
OWO, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1160 RW200017275989
Dopływ z jez. 
Tupadelskiego bez 
Chełmiczki

Wichowianka 5,386 6,3 KPZMIUW we Włocławku X X X X X X X
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1160 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot azotanowy, Fosforany, Fosfor 

ogólny, Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1161 RW200017275899 Chełmiczka Piaseczczanka 0 6 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1161 Dopływ spod Suradówka 2758332 0,176 0,176
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
OWO, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,5

1162 RW200017275899 Chełmiczka Chełmiczka 0 9,1 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1162 Chełmiczka 2758 0,715 9,786
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
OWO, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

1163 RW200017275899 Chełmiczka Chełmiczka 9,1 28,5 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1163 Chełmiczka 2758 9,786 30,354
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
OWO, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK200 Niziny 
Ciechocińskiej 

TAK 2,3,4,5

1164 RW200017275949 Struga Kamieniecka Kamieniczka 0 3,7 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1164 Struga Kamienicka 27594 1,112 4,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK193 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 1,2

1165 RW200017275949 Struga Kamieniecka Kamieniczka 3,7 8,48 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1165 Dopływ z Wygody 275942 0,175 4,87
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

1166 LW20020 Chalińskie Wierzniczka 11,955 12,12 KPZMIUW we Włocławku x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1166 Świnka 27596 12,516 12,733
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 3b jezioro

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby ESMI brak danych brak danych zły rolna
rolnictwo z 
zabudową 

rozproszoną
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

1167 RW200017275969 Świnka Wierzniczka 0 11,955 KPZMIUW we Włocławku x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1167 Świnka 27596 1,414 12,516
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot azotanowy, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
rolnictwo

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

1168 RW200017275969 Świnka Zjawionka 0 4,38 KPZMIUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1168 Dopływ z Zakrzewa 275964 0,01 0,01
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot azotanowy, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
rolnictwo

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

1169 RW200017275989
Dopływ z jez. 
Tupadelskiego bez 
Chełmiczki

Zjawionka 4,38 6,615 KPZMIUW we Włocławku X X X X X X X X
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1169 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot azotanowy, Fosforany, Fosfor 

ogólny, Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1170 RW200017275989
Dopływ z jez. 
Tupadelskiego bez 
Chełmiczki

Bętlewianka 0 17,27 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1170
Dopływ z jez. 

Tupadelskiego
275984 0 11,986

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT umiarkowany

Azot azotanowy, Fosforany, Fosfor 
ogólny, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5

1171 RW200017275989
Dopływ z jez. 
Tupadelskiego bez 
Chełmiczki

Święty Strumień 0 16,565 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1171 Święty Strumień 27598 1,75 17,145
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot azotanowy, Fosforany, Fosfor 

ogólny, Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,5

1172 RW20001727722
Struga z jez. Wikaryjskim 
do ujścia

Struga Rybnicka (MPHP Struga) 0 2,2 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1172 Struga 27722 0,07 2,333
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły naturalna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK9301 

Gostynińsko-
Włocławski Park 

Krajobrazowy 
(Kujawsko-
Pomorski) 

TAK 2,5

1173 RW20001727722
Struga z jez. Wikaryjskim 
do ujścia

Struga Rybnicka (MPHP Struga) 2,2 12,4 KPZMiUW we Włocławku x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1173 Struga 27722 2,333 12,76
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły naturalna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK9301 

Gostynińsko-
Włocławski Park 

Krajobrazowy 
(Kujawsko-
Pomorski) 

TAK 1,2

1174 RW20001727819
Zgłowiączka od źródeł do 
wpływu do jez. 
Głuszyńskiego

Zgłowiączka (Kanał Głuszyński) 58,7 79 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1174 Zgłowiączka 278 78,549 88,035
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, 

Azot azotanowy, Azot ogólny, Fosforany, 
Fosfor ogólny, 

dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1175 RW20001727839
Zgłowiączka - jez. 
Głuszyńskie, wraz z 
dopływami

Głuszyn Dębołęka 0 10,08 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1175 Maciczny Rów 2783612 1,968 9,649
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK137 Jezioro 
Głuszyńskie

TAK 2,3,5

1176 RW20001727839
Zgłowiączka - jez. 
Głuszyńskie, wraz z 
dopływami

Gopło Świesz 0 7,4 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1176 Dopływ z jez. Świeskich 27834 2,42 7,663
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK137 Jezioro 
Głuszyńskie

TAK 2,3,5

1177 RW20001727853299 Struga Niwka 0 24,1 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1177 Struga 278532 0,613 7,015
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_385_W
Odbudowa cieku 
Niwka od km 0+790 - 
9+248

NIE NIE TAK OCHK OCHK137 Jezioro 
Głuszyńskie

TAK 0,2,3,4,5

1178 RW20001727853299 Struga Pasieka Karaśnia 0 9,4 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1178 Struga 278532 18,608 27,63
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1179 RW200017278569 Kocieniec Kocięca 0 11,5 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1179 Kocieniec 27856 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Twardość ogólna, Azot azotanowy dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH040037 Słone Łąki w 
Dolinie Zgłowiączki 

NIE 3,4,5

1180 RW200017278749 Bachorza (Kanał Bachorze) Bachorza 0 21 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1180 Bachorza 27874 0 20,802
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Twardość ogólna, Azot azotanowy, Azot 
ogólny, Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,5

1181 RW20001727887
Lubieńka do Rakutówki 
bez Rakutówki z jez. 
Lubieńskim

Lubieńka 7,1 25,68 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1181 Lubienka 2788 6,641 24,829
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z NIE
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1182 RW20001727887
Lubieńka do Rakutówki 
bez Rakutówki z jez. 
Lubieńskim

Lubieńka 25,68 42,5 KPZMiUW we Włocławku x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1182 Lubienka 2788 24,829 41,646
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z NIE
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

1183 RW20001826223569 Czerwonka Czerwonka 0 12,2 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1183 Czerwonka 2622356 0,011 11,481
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH200022 Dolina Górnej 
Rospudy 

TAK 1,2,3

1184 RW2000182622372 Kanał Rynie Rynie 4,425 14,026 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.Zapewnienie odpływu 
ze zmeliorowanych gruntów. Brak konserwacji spowoduje 
podtopienie gospodarstw i pól uprawnych.

1184 Kanał Rynie 2622372 4,423 14,046
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

1185 RW2000182622372 Kanał Rynie
Rynie, Kanał (Kanał Rynie)
(woj.warm. Mazur. km 4+425 - 14+026)

0 4,425 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1185 Kanał Rynie 2622372 0,094 4,423
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH200022 Dolina Górnej 
Rospudy 

TAK 1,2,4

1186 RW2000182622372 Kanał Rynie
Rynie, Kanał (Kanał Rynie)
(woj.warm. Mazur. km 4+425 - 14+026)

14,026 15,461 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1186 Kanał Rynie 2622372 14,046 15,478
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

1187 RW20001826223929 Głęboka Głęboka 0 16,51 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1187 Głęboka 2622392 0 16,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 1,3,4

1188 RW200018262247
Szczeberka od źródeł do 
Blizny bez Blizny

Królewianka 0 4,619 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1188 Królewianka 2622484 0 4,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1189 RW200018262247
Szczeberka od źródeł do 
Blizny bez Blizny

Olszanka 0 13,38 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1189 Olszanka 2622486 0 11,595
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 0,2,4,5

1190 RW200018262247
Szczeberka od źródeł do 
Blizny bez Blizny

Szczeberka (0+000-16+665 A-stów) (16+665-
63+415 S-ki)

0 63,415 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1190 Szczeberka 262248 0 58,4
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 0,1,2,3,4

1191 RW2000182622489
Blizna z jez. Blizno i Długie 
Augustowskie

Blizna 3,115 20,13 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka.Planowane prace zapewnią 
prawidłowe funkcjinowanie rzeki, uwzględnione zostały 
uwagi i wnioski użytkowników przyległych gruntów 
rolnych

1191 Blizna 26224 3,113 20,311
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna presja komunalna NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB
PLH200005, 
PLB200002, 

REZ447 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska, 
Jezioro Kalejty 

TAK 1,2,3

1192 RW2000182622729 Zelwianka Kamienny Bród 17,03 21,803 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Kamienny Bród przepływa przez dolinę 
wykorzystywaną rolniczo, stanowi odpływy dla urządzeń 
melioracji szczegółowej wykonanej w ramach inwestycji 
Milewo na obszarze ok. 340ha. Istniejące rurociągi na 
trasie rzeki są w złym stanie technicznym i wymagają 
stałej konserwacji. Zablokowanie perzepływu może 
spowodować zagrożenie powodziowe na obszarze ok 
35ha.

1192 Kamienny Bród 26227922 15,136 19,305
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5
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1193 RW2000182622729 Zelwianka Kamienny Bród 0 24,268 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1193 Kamienny Bród 26227922 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,3,4,5

1194 RW2000182622729 Zelwianka Zelwianka (Zalewianka) 0 20,475 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1194 Zelwianka 2622792 4,517 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 0,1,2,4,5

1195 RW20001826229829 Turówka Turówka 0 16,91 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1195 Turówka 2622982 0,032 16,962
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1196 RW20001826229829 Turówka Żarnówka 0 12,22 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1196 Żarnówka 26229824 0,004 12,196
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1197 RW2000182626119
Jegrznia (Lega) od źródeł 
do wpływu do jez. Olecko 
Wielkie

Lega 46,444 60,753 ZMiUW w Olsztynie x x x  x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

1197 Jegrznia 2626 112,288 126,262
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK125 Jezior Oleckich TAK 1,2,3,4,5

1198 RW2000182626119
Jegrznia (Lega) od źródeł 
do wpływu do jez. Olecko 
Wielkie

Sedranka 0 6,373 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz kilku 
budynków przed podtopieniami.

1198 Sedranka 2626116 0 6,067
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK125 Jezior Oleckich TAK 1,2,4

1199 RW20001826261329 Możanka Możanka 0 18,242 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe, zapewnienie odpływu ze 
zmeliorowanych użytków rolnych . Brak konserwacji 
spowoduje podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. 
Zagrożone mogą być lokalne drogi

1199 Możanka 2626132 0,225 16,8
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK125 Jezior Oleckich TAK 0,2,3,4,5

1200 RW20001826261532 Kanał Kukowo Kukowo 0 7,057 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe, zapewnienie odpływu ze 
zmeliorowanych użytków rolnych . Brak konserwacji 
spowoduje podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. 
Zagrożone mogą być lokalne drogi

1200 Kanał Kukowo 26261532 0,418 7,474
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK125, 
OCHK57

Jezior Oleckich, 
Doliny Legi

NIE 3

1201 RW2000182622372 Kanał Rynie Niedźwiedzkie 10 11,843 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.Zapewnienie odpływu 
ze zmeliorowanych gruntów. Brak konserwacji spowoduje 
podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. Zagrożone 
podtopieniem są lokalne drogi.

1201 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1202 RW200018262615349 Kanał Wieliczki Niedźwiedzkie 0 10 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.Zapewnienie odpływu 
ze zmeliorowanych gruntów. Brak konserwacji spowoduje 
podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. Zagrożone 
podtopieniem są lokalne drogi.

1202 Kanał Wieliczki 26261534 0,562 0,562
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK125 Jezior Oleckich TAK 0,2,3,5

1203 RW200018262615349 Kanał Wieliczki Wieliczki 0 11,05 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami. Brak konserwacji 
spowoduje podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. 
Zagrożone mogą być lokalne drogi

1203 Kanał Wieliczki 26261534 0,24 11,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK125 Jezior Oleckich TAK 1,2,3,4

1204 RW2000182626169 Czarna Czarnówka 0 16,528 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Czarnówka przepływa przez dolinę 
wykorzystywaną rolniczo i stanowi odpływ dla bardzo 
licznych urządzeń melioracji szczegółowej wykonanych w 
ramach inwestycji Czarnówka o powierzchni 1390ha. Brak 
konserwacji spowoduje podtopienie wylotów rurociągów 
drenarskich co doprowadzi do degradacji lub całkowitego 
zniszczenia sieci drenarskiej.

1204 Czarnówka 2626166 0 15,895
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK57 Doliny Legi TAK 2,3,4,5

1205 RW2000182626169 Czarna Czarna (Czarna Olecka) 0 20,448 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.Rzeka Czarna 
przepływa przez dolinę wykorzystywaną rolniczo i 
stanowi odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowej 
wykonanych w ramach inwestycji Dorsze o powierzchni 
510ha. Brak konserwacji spowoduje wylewanie wody z 
koryta rzeki na ok. 80ha użytków rolnych, podtopienie 
przepustów i nasypów drogowych oraz zagraża 
budunkom w miejscowości Dorsze.

1205 Czarna 262616 0,001 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK57 Doliny Legi TAK 2,3,4,5

1206 RW2000182626169 Czarna Czarnówka 16,527 17,562 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1206 Czarnówka 2626166 15,89 16,38
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4

1207 RW20001826269529 Zgniłka Zgniłka 0 8,685 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1207 Zgniłka 2626952 0,01 8,674
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

1208 RW20001826285689 Romoła Romoła (rz.Świętajno) 0 7,949 ZMiUW w Olsztynie x x  x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

1208 Romoła 2628568 0 8,11
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK125, 
OCHK224

Jezior Oleckich, 
Pojezierza Ełckiego

TAK 2,3,4

1209 RW2000182647589
Konopka do wpływu do 
jez. Roś

Białka 0 9,007 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Białka stanowi dopływ rzeki Konopka i licznych 
urządzeń melioracji szczegółowych o pow. ok. 280 ha, 
zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem , brak 
konserwacji może uszkodzić 2 mosty na drodze krajowej 
w km 4+870 i km 5+315, spowodować niedrożność 
rurociagu w km od 5+443 - 5+529 oraz podtopić budynki 
mieszkalne w miescowości Biała Piska i Oblewo i Zabielne. 
Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie plonów 
na użytkach rolnych i hodowli bydła.

1209 Białka 2647586 0 9
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_578_W

Odtworzenie 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Białka w 
km 0+000 5+446, 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE NIE NIE TAK 2,5

1210 RW2000182647589
Konopka do wpływu do 
jez. Roś

Dąbrówka 0 14,11 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Dąbrówka stanowi odpływ z rzeki Święcek do rzeki 
Konopka i licznych urządzeń melioracji szczegółowych o 
pow.ok. 470 ha, zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem 
, brak konserwacji może uszkodzić most betonowy na 
drodze powiatowej w km 6+440 obręb Oblewo i przepust 
w km 12+760 obręb Myszki oraz podtopić budynki 
mieszkalne w obrębie Dąbrówka. Wykonanie konserwacji 
spowoduje zwiększenie plonów na użytkach rolnych i 
hodowli bydła.

1210 Dąbrówka 2647588 0 13,973
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK263, 
OCHK320 

Puszczy i Jezior 
Piskich, Wzgórz 

Dybowskich 
TAK 1,2,3,4,5

1211 RW200025264759
Pisa na jez. Roś z Konopką 
od wpływu do jez. Roś

Dąbrówka 14,11 14,934 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Dąbrówka stanowi odpływ z rzeki Święcek do rzeki 
Konopka i licznych urządzeń melioracji szczegółowych o 
pow.ok. 470 ha, zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem 
, brak konserwacji może  podtopić budynki mieszkalne w 
obrębie Dąbrówka. Wykonanie konserwacji spowoduje 
zwiększenie plonów na użytkach rolnych i hodowli bydła.

1211 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3

1212 RW2000182647589
Konopka do wpływu do 
jez. Roś

Konopka 0 22,415 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Konopka stanowi dopływ do jez. Roś o pow. 1888 
ha i odpływ do urządzeń melioracji szczegółowych o pow. 
ok. 310 ha, zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem , 
brak konserwacji może uszkodzić 3 mosty drogowe w km 
0+699 obręb Giętkie, 2+526 obręb Ruda, 12+944 obręb 
Oblewo, przepust w km 14+230 obręb Konopki, podtopić 
syfon betonowy w km 10+398 w obrębie Konopki, 
niedrożność rurociągu przy wsi Danowo w km 22+415 - 
22+440 . Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie 
plonów na użytkach rolnych i hodowli bydła.

1212 Konopka 264758 10,632 32,955
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_585_W

Odtworzenie 
kształtowanie 

przekroju 
podłużnego i 

poprzecznego oraz 
układu poziomego 

koryta rzeki Konopka 
w km 18+000 - 

22+700

NIE NIE TAK OCHK OCHK263, 
OCHK320 

Puszczy i Jezior 
Piskich, Wzgórz 

Dybowskich 
TAK 0,1,2,3,4,5

1213 RW2000182647589
Konopka do wpływu do 
jez. Roś

Lisy 0 8,94 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Lisy stanowi dopływ do rzeki Dąbrówka i urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 64 ha zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić most na drodze krajowej w km 2+250 i przepust 
w km 0+703, spowodować niedrożność rurociagu km od 
6+831 - 7+258 oraz podtopić budynki mieszkalne we 
wsiWojny. Wykonanie konserwacji spowoduje 
zwiększenie plonów na użytkach rolnych i hodowli bydła.

1213 Kanał Lisy 26475882 0,002 6,822
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK320 Wzgórz 
Dybowskich 

TAK 0,1,3,4,5

1214 RW200018264772
Turośl od źródeł do Zimnej 
z Zimną

Szparka 0 9,015 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Szparka stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 200 ha, zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić przepust we wsi Stare Guty oraz rozmycie 
nasypu kolejowego w km 6+298 w obrebie Stare Guty. 
Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie plonów 
na użytkach rolnych i hodowli bydła.

1214 Szparka 264772 0,012 9,058
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK263 

Puszcza Piska, 
Puszczy i Jezior 

Piskich 
TAK 1,2,4,5

1215 RW2000182647749 Pisza Woda (Pisawoda) Pisowoda 0 12,392 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Pisowoda stanowi odpływ rzeki Surżanki i licznych 
urządzeń melioracji szczegółowych o pow. ok. 600 ha, 
zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem , brak 
konserwacji może uszkodzić most w km 2+263 oraz 
podtopić budynki mieszkalne we wsi Borki. Wykonanie 
konserwacji spowoduje zwiększenie plonów na użytkach 
rolnych i hodowli bydła.

1215 Pisza Woda (Pisawoda) 264774 0,019 10,104
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK263 

Puszcza Piska, 
Puszczy i Jezior 

Piskich 
TAK 2,3,4

1216 RW2000182647749 Pisza Woda (Pisawoda) Surżanka 0 7,798 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Surżanka stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 180 ha, zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić most w km 1+491 oraz podtopić budynki 
mieszkalne we wsi Pietrzyki . Wykonanie konserwacji 
spowoduje zwiększenie plonów na użytkach rolnych i 
hodowli bydła.

1216 Surzanka 2647744 0 7,797
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_589_W

Odtworzenie 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Surżanka 
w km 0+000 - 
4+500,gm. Pisz, woj. 
warmińsko - 
mazurskie

NIE NIE TAK OCHK OCHK263 Puszczy i Jezior 
Piskich 

TAK 2,3,4

1217 RW2000182654172 Dopływ spod Jedwabna Szuć 0 7,26 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

1217 Dopływ spod Jedwabna 265416 0,003 7,264
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 2,3,4,5

1218 RW2000182654189 Rekownica z jez. Rekowe Piduń 0 0,493 ZMiUW w Olsztynie Odcinek nie wymaga konserwacji (tereny leśne). 1218 Rekownica 265418 6,924 7,42
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły naturalna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 2

1219 RW2000182654189 Rekownica z jez. Rekowe Rekownica 0 3,314 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

1219 Rekownica 265418 0,005 3,332
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły naturalna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1,2,3

1220 RW2000182654189 Rekownica z jez. Rekowe Rekownica 4,679 4,868 ZMiUW w Olsztynie Odcinek nie wymaga konserwacji (tereny leśne). 1220 Rekownica 265418 4,711 4,891
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły naturalna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1

1221 RW20001923659
Iłżanka od Małyszyńca do 
Modrzejowianki

Iłżanka 31,879 41,459 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Obiekt zmeliorowany Ruda- Jedlanka II, zapewnić 
bezpieczny spływ lodu w okresie zimowym. Zapewnić 
ochronę użytków zielonych,budowli przed podtopieniami.

1221 Iłżanka 236 32,212 58,424
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK119 Iłża-Makowiec TAK 1,2,3,5

1222 RW20001923669
Modrzejowianka od 
Kobylanki do ujścia

Modrzejowianka (Modrzejowica) 0 9,24 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód rzek Kłonówki i Tczówki 
wykorzystywanych rolniczo oraz wód z obiektów 
melioracji szczegółowej o pow. 75 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece.

1222 Modrzejowianka 2366 0,005 9,24
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna niska emisja Z NIE
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

1223 RW2000192369
Iłżanka od 
Modrzejowianki do ujścia

Iłżanka 0 31,879 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z terenów zurbanizowanych (tereny 
utwardzone, oczyszczalnia ścieków - m. Kazanów, 
Ciepielów), jest odbiornikiem wód rzek Modrzejowicy, 
Stonawki, Kosówka Wschód, Strużanki, Kanału Ulgi Ruda 
wykorzystywanych rolniczo oraz wód z obiektów 
melioracji szczegółowej o pow. 1452 ha użytków rolnych.
Ujściowy, obwałowany odcinek do rzeki Wisły wymaga 
systematycznych prac ze wzgledów bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego (ochrona wałów przed zbliżeniem 
nurtu rzeki do obwałowania, zamulenie cieku wodami 
cofki rzeki Wisły). 
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece 
oraz korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników wodnych.

1223 Iłżanka 236 0,323 32,212
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Solec nad 

Wisłą 

TAK 1,2,3,4

1224 RW20001923659
Iłżanka od Małyszyńca do 
Modrzejowianki

 Kanał Ulgi Ruda 0 0,556 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z obiektów melioracji szczegółowej o 
pow. 195 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece.

1224 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1225 RW200019239299
Kurówka od Białki do 
ujścia

Kurówka 0 26,51 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1225 Kurówka 2392 0,105 25,996
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK149 Kozi Bór TAK 1,2,3,4,5

1226 RW200023239249 Białka Syroczanka 0 17,86 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1226 Białka 23924 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK149 Kozi Bór TAK 2,3,4,5

1227 RW200023239249 Białka Syroczanka F 0 11,53 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1227 Syroczanka 239244 3,832 15,465
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK149 Kozi Bór NIE 4,5

1228 RW200019243931
Wieprz od Żółkiewki do 
oddzielenia się Kan. 
Wieprz-Krzna

Wieprz 181,3 199,3 RZGW w Warszawie x

Usuwanie zatorów z powalonych drzew/bobry/ zmniejszy 
zagrożenie powodziowe /podtopienia lokalne użytków 
rolnych i zabudowań/ poprzez poprawę warunków 
przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów-drożność 
koryta.

1228 Wieprz 24 223,975 247,61
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK112, 
OCHK218

Grabowiecko-
Strzelecki, 
Pawłowski

TAK 1,2,3

1229 RW2000624372 Dopływ spod Rudki Lubańka 0 0,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1229 Dopływ spod Rudki 24372 0,009 0,609
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK112 Grabowiecko-
Strzelecki

NIE 5

1230 RW20001924513
Wieprz od oddzielenia się 
Kan. Wieprz-Krzna do 
dopł. spod Starościc

Wieprz 151,7 181,3 RZGW w Warszawie x x x

Usuwanie zatorów z powalonych drzew/bobry/ zmniejszy 
zagrożenie powodziowe /podtopienia lokalne użytków 
rolnych i zabudowań/ poprzez poprawę warunków 
przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów. Drożność 
koryta. Zabezpieczenie brzegu:ZB-L/152 zlikwiduje 
zagrożenia dla stadionu sportowego. Remont 
opasek:OL/166-167 i OP/167-168 zlikwiduje zagrożenia 
dla drogi powiatowej/wysoka skarpa/ oraz Kanału Wieprz-
Krzna/drogi/

1230 Wieprz 24 181,224 223,975
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK41, OCHK218 
Nadwieprzański 

Park Krajobrazowy, 
Pawłowski 

TAK 1,2,4

1231 RW200017243989 Rów Mokry Dorohucza 0 4,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1231 Rów Mokry 24398 0,15 4,326
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK41, OCHK218 
Nadwieprzański 

Park Krajobrazowy, 
Pawłowski 

TAK 1,2,4

1232 RW200017243989 Rów Mokry Młynówka 0 6,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1232 Młynówka 243986 0,1 4,08
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK41 Nadwieprzański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2,4
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1233 RW2000192453
Wieprz od dopł. spod 
Starościc do Stoków

Wieprz 136,2 151,7 RZGW w Warszawie x x x

Usuwanie zatorów z powalonych drzew/bobry/ zmniejszy 
zagrożenie powodziowe /podtopienia lokalne użytków 
rolnych i zabudowań/ poprzez poprawę warunków 
przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów. Drożność 
koryta. Zabudowa wysokiej skarpy:ZB-L/140/erozja -
sufozja/, likwidacja zagrożenia dla budynków i drogi. 
Remont opaski:OP/136-137, likwidacja zagrożenia dla 
drogi-lasu

1233 Wieprz 24 163,562 181,224
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060005, PK41 

Dolina Środkowego 
Wieprza, 

Nadwieprzański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2

1234 RW2000192459
Wieprz od Stoków do 
Bystrzycy

Wieprz 118,8 136,2 RZGW w Warszawie x x

Usuwanie zatorów z powalonych drzew/bobry/ zmniejszy 
zagrożenie powodziowe /podtopienia lokalne użytków 
rolnych i zabudowań/ poprzez poprawę warunków 
przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów. Drożność 
koryta. Zabudowa wysokiej skarpy:ZB-P/133-erozja

1234 Wieprz 24 144,223 163,562
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060005, PK41 

Dolina Środkowego 
Wieprza, 

Nadwieprzański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2

1235 RW2000624549 Stoki Slawka (Stawek-Stoki) 0 23,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1235 Stoki 2454 0 24,376
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060005, PK41 

Dolina Środkowego 
Wieprza, 

Nadwieprzański 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3,4,5

1236 RW2000624549 Stoki Stoki 0 1,96 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1236 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1237 RW20001724529 Mogilnica Mogilnica (Mogielnica) 0 12,7 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1237 Mogilnica 2452 0 11,34
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060005, PK41 

Dolina Środkowego 
Wieprza, 

Nadwieprzański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2,3,4

1238 RW2000192479
Wieprz od Bystrzycy do 
Tyśmienicy

Wieprz 62 118,8 RZGW w Warszawie x

Usuwanie zatorów z powalonych drzew/bobry/zmniejszy 
zagrożenie powodziowe /podtopienia lokalne użytków 
rolnych i zabudowań/ poprzez poprawę warunków 
przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów. Drożność 
koryta.

1238 Wieprz 24 77,667 144,223
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 
rzeczny MIR), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060051, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Pradolina Wieprza 

TAK 1,2,3

1239 RW20001724789 Przerwa Ciek Przerwa 0 10,24 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1239 Przerwa 2478 0 7,83
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

1240 RW20001724749 Kanał K Kanał K 0 5,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1240 Kanał K 2474 0 5,558
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1241 RW200017245169 Białka Białka 0 8,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1241 Dopływ spod Chojeńca 245162 0 8,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla, 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK218 Pawłowski TAK 1,3,4

1242 RW200019248299
Piwonia od dopł. ze Stawu 
Hetman do ujścia

Piwonia 0 36,88 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1242 Piwonia 2482 0 36,941
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB060006, 
OCHK239 

Lasy Parczewskie, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

NIE 3,4,5

1243 RW200019248529
Białka od Dopł. spod 
Turowa Niwek do ujścia

Białka 0 16,065 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1243 Białka 24852 0 16,065
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy TAK 1,3,5

1244 RW200019249299
Minina od Ciemięgi do 
ujścia

Minina 0 31,47 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1244 Minina 2492 0 32,611
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK
PLH060051, PK29, 

OCHK149, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Kozłowiecki Park 

Krajobrazowy, Kozi 
Bór, Pradolina 

Wieprza 

TAK 1,2,3,4,5

1245 RW2000172492569 Dopływ spod Ciotczy Rów A Gołąb-Ciotcza 0 10,519 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1245 Dopływ spod Ciotczy 249256 0 10,489
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1246 RW200017249229
Minina od źródeł do 
Ciemięgi

Krzyworzeka (Ciek spod Niemiec) 0 13,03 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1246 Ciemięga 24922 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK29 Kozłowiecki Park 
Krajobrazowy 

TAK 0,2,3,4,5

1247 RW200017249229
Minina od źródeł do 
Ciemięgi

Ciek Nasutów 0 1,23 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1247 Ciemięga 24922 9,7 15,428
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK29 Kozłowiecki Park 
Krajobrazowy 

NIE 5

1248 RW20001924999
Wieprz od Tyśmienicy do 
ujścia

Wieprz 0 62 RZGW w Warszawie x x x

Wykonanie robót pogłębiarskich zmniejszy zagrożenie 
powodziowe/podtopienia lokalne użytkow rolnych i 
zabudowań/ poprzez poprawę warunków przejścia wód 
wezbraniowych i spływu lodówli / likwidacja wypłycenia/. 
Budowle uległy zniszczeniu,brak napraw doprowadzi do 
ich dalszej degradacji co zagrozi stateczności skarp 
brzegowych rzeki . Remont OL/18-19 /zagrożenie dla linii 
energetycznej/na dł. 188m. Remont OP/43-44 na dług. 
100m-/zagrożenie dla drogi powiatowej/. Remont OP/57-
58 na dł. 104m/ likwidacja przełożenia koryta. 
Zabezpieczenia erodowanych brzegów: ZB-L/2 na dł. 
ok.100m/stabiizacja brzegu/, ZB-P/37-38/ likwidacja 
zagrożenia dla stawów rybnych/. Usuwanie zatorów

1248 Wieprz 24 0 77,667
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060051, 
PLB140004, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Dolina Środkowej 
Wisły, Pradolina 

Wieprza 

TAK 1,2,3

1249 RW20001924999
Wieprz od Tyśmienicy do 
ujścia

Wieprz 0 62 RZGW w Warszawie x
Remont opaski brzegowej rzeki Wieprz w km 20-21 - 
OL/20-21 zabezpieczy grunty rolne, wałodrogę oraz drogę 
dojazdową do pól.

1249 Wieprz 24 0 77,667
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060051, 
PLB140004, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Dolina Środkowej 
Wisły, Pradolina 

Wieprza 

TAK 1,2,3

1250 RW20001924999
Wieprz od Tyśmienicy do 
ujścia

Pogonów 0 0,2 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1250 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK245 Pradolina Wieprza TAK 0

1251 RW200017249329 Struga Ciek Struga 0 6,75 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1251 Struga 24932 0 7,515
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060051, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Pradolina Wieprza 

TAK 2,3,5

1252 RW200017249169 Rów A Zakalew-Jeziorzany Zakalew-Jeziorzany (Rów A Jeziorzany) 0 6,85 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1252
Rów A Bożniewice-

Jeziorzany
24916 0 6,966

powyżej 5 m na części 
odcinka

 17 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060051, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Pradolina Wieprza 

TAK 1,4,5

1253 RW200017249169 Rów A Zakalew-Jeziorzany Rów B Kock 0 8,115 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1253 Dopływ spod Ruskiej Wsi 249164 0 6,059
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060051, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Pradolina Wieprza 

TAK 2,3

1254 RW200017249149
Dąbrówka z jeziorami 
Firlej i Kunów

Dąbrówka 0 3,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1254 Dąbrówka 24914 0,629 4,255
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060051, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Pradolina Wieprza 

NIE 3,5

1255 RW200017249149
Dąbrówka z jeziorami 
Firlej i Kunów

Czerwonka I 0 10,39 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1255 Czerwonka 249142 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK245 Pradolina Wieprza TAK 2,3,5

1256 RW200017249149
Dąbrówka z jeziorami 
Firlej i Kunów

Czerwonka II 0 7,7 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1256 Czerwonka 249142 12,05 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK245 Pradolina Wieprza NIE 3,4,5

1257 RW20001924999
Wieprz od Tyśmienicy do 
ujścia

Dopływ spod Kol. Kośmin 0 1,49 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1257
Dopływ spod Kolonii 

Kośmin
24974 0,025 3,031

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 19 rzeka nizinna
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060051, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Pradolina Wieprza 

NIE 4,5

1258 LW30714 Kunów J.Kunów 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1258 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
7b jezioro

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby PMPL, ESMI dobry brak danych zły rolno-leśna

rolnictwo z 
zabudową 

rozproszoną, 
turystyka i rekreacja

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1259 RW20006252249 Kobyłka Szabasówka Lewa 0 18,562 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Zapewnić ochronę użytków zielonych przed 
podtopieniami i powodzią.

1259 Kobyłka 25224 0 18,518
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

1260 RW20001725223
Szabasówka od źródeł do 
Kobyłki bez Kobyłki

Szabasówka 11,106 25,342 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Zapewnić ochrone użytków zielonych, budynków 
gospodarczych przed podtopieniami i powodzią. 

1260 Szabasówka 2522 12,423 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,3

1261 RW20001925229
Szabasówka od Kobyłki do 
ujścia

Szabasówka 7,137 11,106 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Zapewnić ochrone użytków zielonych, budynków 
gospodarczych przed podtopieniami i powodzią. 

1261 Szabasówka 2522 8,483 12,423
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z NIE

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

1262 RW20001925229
Szabasówka od Kobyłki do 
ujścia

Szabasówka 0 7,152 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
spływ wód wezbraniowych, ochrona przeciwpowodziowa 
, zabezpieczenie przed erozją brzegową i denną - obiekt 
melioracyjny - WAWRZYSZÓW II ca 340 ha 

1262 Szabasówka 2522 1,51 8,483
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z NIE

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

1263 RW20001725223
Szabasówka od źródeł do 
Kobyłki bez Kobyłki

Śmiłówka 0 6,28 WZMiUW w Warszawie x x x x x Zapewnic swobodny spływ wody. 1263 Śmiałówka 252214 0 6,478
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

1264 RW20001725223
Szabasówka od źródeł do 
Kobyłki bez Kobyłki

Oronka 0 18,77 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Zapewnić ochronę użytków zielonych przed 
podtopieniami i powodzią. Zapewnic bezpieczny spływ 
lodu w okresie zimowym. Zapewnic odpływ wody z 
obiektu zmeliorowanego Oronka - Kowala IIA, Oornka - 
Kowala IIB, Grabina

1264 Oronka 25222 0,001 0,001
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,5

1265 RW20001725223
Szabasówka od źródeł do 
Kobyłki bez Kobyłki

Młynówka 0 2,9 WZMiUW w Warszawie x x x x
Zapewnić ochronę użytków zielonych przed 
podtopieniami i powodzią.

1265 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1266 RW20006252249 Kobyłka Korzeniówka 0 8,53 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Zapewnić ochrone użytków zielonych, budynków 
gospodarczych i mieszkalnych przed podtopieniami i 
powodzią. 

1266 Korzeniówka 252246 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3

1267 RW200019252599
Radomka od Szabasówki 
do Mlecznej

Potok od Brudnowa 0 5,905 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

przejęcie wód z użytków zielonych, ochhrona 
przeciwpowodziowa miejscowości Wola Brudnowska, 
spływ wód wezbraniowych - obiekt melioracyjny - 
BRUDNÓW ca 192 ha

1267 Dopływ spod Pleca 252334 0 5,587
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

1268 RW200019252599
Radomka od Szabasówki 
do Mlecznej

Radomka 41,02 60,134 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładnay w korycie.Prace mają 
na celu zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego 
przeprowadzenia wód powodziowych, efekty - 
zapobieganie podtopieniom przyległych użytków rolnych i 
terenów zabudowanych.

1268 Radomka 252 41,146 59,41
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,4,5

1269 RW20001725219
Radomka od źródeł do 
Szabasówki bez 
Szabasówki

Radomka 85,431 128,744 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

 swobodny spływ wód wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa , zabezpieczenie przed erozją 
brzegową i denną, odbiór wód z melioracji szczegółowych 
- obiekt melioracyjny - RADOMKA - WIENIAWA II ca 114 
ha, DRENOWANIE PRZEDWOJENNE ca 80 ha, RADOMKA - 
WIENIAWA III ca 250 ha, ŻUKÓW ca 330 ha, WYDRZYN ca 
85 ha, PRZYSUCHA ca 90 ha

1269 Radomka 252 0 123,941
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność ujścia 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  RP, OCHK
REZ68, 

OCHK1691, 
OCHK1692

Puszcza u źródeł 
Radomki, Lasy 

Przysusko-
Szydłowieckie 

(Mazowiecki), Lasy 
Przysusko-

Szydłowieckie 
(Świętokrzyski)

TAK 0,1,2,3,4,5

1270 RW200017252499 Wiązownica Wiązownica 0 33,098 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Odbiór wód z cieków bocznych, przyjęcie wód z melioracji 
szczegółowych, ochrona przeciwpowodziowa - obiekt 
melioracyjny - GOSZCZEWICE II ca 155 ha, GOSZCZEWICE - 
WYGNANÓW ca 30 ha, WIĄZOWICA - WYGNANÓW ca 
133 ha, WIR ca 450 ha, GOSZCZEWICE - POTKANNA ca 500 
ha, WIĄZOWNICA - RDZUCHÓW ca 140 ha, DĘBINY 200 
ha, KRZESŁAWICE II ca 200 ha, GLINIEC - JANIKÓW A ca 
106 ha, Krzesławice I - 175 ha

1270 Wiązownica 2524 0 32,81
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1691
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki)

TAK 2,3,4,5

1271 RW200019252599
Radomka od Szabasówki 
do Mlecznej

RADOMKA-MŁYNÓWKA (MŁYNÓWKA) 0 2,55 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie. Rzeka 
stanow źródło wody dla obiektu nawadnianego"Radomka 
- Lisów - Bartodzieje". Prace mają na celu zapewnienie 
drożności koryta w celu sprawnego przeprowadzenia wód 
powodziowych, efekty - zapobieganie podtopieniom 
przyległych użytków rolnych i terenów zabudowanych 
oraz prawidłowe funkcjonowanie obiektu melioracyjnego

1271 Radomka 252 41,888 44,406
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE TAK NIE TAK 2,3

1272 RW200019252599
Radomka od Szabasówki 
do Mlecznej

Kanał od Zameczka 0 5,713 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Odbiór wód z użytków zielonych, z melioracji 
szczegółowych, spływ wód powodziowych i 
wezbraniowych - obiekt melioracyjny - RADOMKA - 
GULIN ca 300

1272 Stara Rzeka 252552 0 4,5
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

1273 RW200019252599
Radomka od Szabasówki 
do Mlecznej

Kanał Zameczek 0 1,481 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Ochrona przeciwpowodziowa, spływ wód powodziowych i 
wezbraniowych, przejęcie nadmiaru wód powodziowych z 
rzeki Radomki

1273 Radomka 252 65,491 67,209
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1274 RW200019252599
Radomka od Szabasówki 
do Mlecznej

Kanał Sosnowica 0 2,331 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przejęcie nadmiaru wód powodziowych z rzeki Radomki, 
ochrona gospodarstw rolnych przed powodzią, spływ wód 
wezbraniowych i powodziowych - obiekt melioracyjny - 
RADOKKA - DĄBRÓWKA ca 137 ha

1274 Bosak 25256 0 2,312
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

1275 RW200019252599
Radomka od Szabasówki 
do Mlecznej

STRUGA WSOLSKA 0 6,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładnay w koryci.Rzeka jest 
odbiornikiem wód z odwodnienie przyległych użytków 
rolnych i odprowadza wódy opadowe z terenów 
zabudowanych oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
tym z terenu Fabryki Broni w Radomiu. Prace mają na 
celu zapewnienie swobodnego przepływu wód przy 
wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji rzeki parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego. Efekty - 
zapobieganie podtopieniom i wylewom wód 
powodziowych na przyległych do rzeki gruntach rolnych i 
terenach zabudowanych.

1275 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1276 RW200019252599
Radomka od Szabasówki 
do Mlecznej

Kanał Przytyk [wody pozostałe] 0 1,502 WZMiUW w Warszawie x x x x x
spływ wód powodziowych i wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa, przejęcie nadmiaru wód 
powodziowych z rzeki Radomki

1276 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1277 RW20001925299
Radomka od Mlecznej do 
ujścia

 RADOMKA 40,61 41,02 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie.Prace mają 
na celu zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego 
przeprowadzenia wód powodziowych, efekty - 
zapobieganie podtopieniom przyległych użytków rolnych i 
terenów zabudowanych.

1277 Radomka 252 40,729 41,146
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

1278 RW20001925299
Radomka od Mlecznej do 
ujścia

Radomka 0 34 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Za pośrednictwem koryta rzeki odprowadzane są do do 
Wisły wody ze znacznej części powiatu radomskiego i 
kozienickiego. Odprowadzenie wód z terenów 
zabudowanych i rolniczych oraz obiektów melioracji 
szcegółowych Zlewnia rz. Radomki, Mąkosy Goryń, 
Bartodzieje, Owadów i Jastrzębianka.

1278 Radomka 252 0,098 40,734
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140004, 
PLB140013 

Dolina Środkowej 
Wisły, Ostoja 
Kozienicka 

TAK 1,2,3,4,5

1279 RW20001925299
Radomka od Mlecznej do 
ujścia

Struga Głowaczowska 0 6,2 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Odprowadzenie wód z terenów zabudowanych i 
rolniczych oraz obiektu melioracji szcegółowej Radomka 
Głowaczów I. Na krótkich odcinkach odmulenie wynika z 
obowiązku nałożonego w pozwoleniu wodnoprawnym.

1279 Dopływ z Lipy 252924 0 5,434
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

1280 RW20001725274 Dopływ spod Dębniaka Kanał Osowie - Lisów 0 5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Odprowadzenie nadmiaru wód z terenów rolniczych oraz 
obiektów melioracji szcegółowych Radomka Bartodzieje i 
Owadów. Na krótkich odcinkach odmulenie wynika z 
obowiązku nałożonego w pozwoleniu wodnoprawnym. 

1280 Dopływ spod Dębniaka 25274 0,013 0,013
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

1281 RW20001925299
Radomka od Mlecznej do 
ujścia

Kanał Osowie - Lisów 5 7,215 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Odprowadzenie nadmiaru wód z terenów rolniczych oraz 
obiektów melioracji szcegółowych Radomka Bartodzieje i 
Owadów. Na krótkich odcinkach odmulenie wynika z 
obowiązku nałożonego w pozwoleniu wodnoprawnym. 

1281 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3
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1282 RW20001925329
Okrzejka od Owni do 
ujścia

Okrzejka 0 52,487 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 2313 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1282 Okrzejka 2532 0,495 52,96
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK191 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0,1,2,3,4,5

1283 RW20001925329
Okrzejka od Owni do 
ujścia

Ciek A 0 0,075 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z zawala od 
śluzy wałowej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1283 Okrzejka 2532 0,711 0,747
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK191 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 2

1284 RW200017253232
Okrzejka od  źródeł do 
Owni

Okrzejka 50,02 51,725 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1284 Okrzejka 2532 54,464 56,028
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

1285 RW20001925349 Promnik Promnik 0 35,806 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 3803 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1285 Promnik 2534 0,502 0,502
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK191 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 1,2,3,4,5

1286 RW20001925349 Promnik Śliz 0 10,59 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow 429 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1286 Dopływ spod Gąsowa 25344 0 8,194
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,4,5

1287 RW20001925349 Promnik Kanał Łaskarzewski 0 0,954 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow 26ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1287 Promnik 2534 12,155 12,952
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0

1288 RW200019253659
Wilga od Dopływu z 
Brzegów do Dopływu z 
Miętnego

Wilga 22,55 50,475 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 2234 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1288 Wilga 2536 26,981 54,522
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych zły rolna niska emisja NZ NIE
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_510_W

Zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta rzeki Wilgi w 
km 28+300-39+580 
gm. Garwolin, 
Górzno i Borowie

NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1289 RW200019253659
Wilga od Dopływu z 
Brzegów do Dopływu z 
Miętnego

Kanał Ulgi 0 0,903 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z rzeki Wilga 
.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1289 Wilga 2536 31,86 32,533
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych zły rolna niska emisja NZ NIE
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1290 RW200019253699
Wilga od Dopływu z 
Miętnego do ujścia

Wilga 0 22,55 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 161 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1290 Wilga 2536 4,532 26,981
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK W_SW_104

Dostosowanie koryta 
wód powodziowych  
rz. Wilgi na odcinku 
2+400-3+600 do 
wielkości przepływu

NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK191 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 1,2,3,4,5

1291 RW200019254529
Luciąża od Bogdanówki do 
ujścia

Luciąża 0 21,5 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymywanie w 
należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli, 
dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

1291 Luciąża 254534 0,383 21,882
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna
nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK55 Sulejowski Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,3

1292 RW200019254529
Luciąża od Bogdanówki do 
ujścia

Starorzecze Luciąży 0 0,58 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

1292 Luciąża 254534 10,419 11,149
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna
nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1293 RW20001925459
Pilica od Zbiornika Sulejów 
do Wolbórki

Józefówka-inne wody 0 2,535 WZMiUW w Łodzi x zapewnienie swobodnego spływu wód 1293 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Cr, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-

cd)piren, Związki 
tributylocyny

zły rolno-leśna
niska emisja, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1294 RW20001925459
Pilica od Zbiornika Sulejów 
do Wolbórki

Niebieskie Źródła - inne wody 0 2,284 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń melioracji 
wodnych podstawowych

1294 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Cr, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-

cd)piren, Związki 
tributylocyny

zły rolno-leśna
niska emisja, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1295 RW20001925469
Wolbórka od Dopływu 
spod Będzelina do ujścia

Wolbórka 0 15,389 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

ochrona przed powodzią, zapewnienie swobodnego 
spływu wód i lodów, poprawnego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

1295 Wolbórka 2546 0,024 15,494
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

1296 RW20001925469
Wolbórka od Dopływu 
spod Będzelina do ujścia

Wolbórka 23,929 30,351 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

ochrona przed powodzią, zapewnienie swobodnego 
spływu wód i lodów, poprawnego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

1296 Wolbórka 2546 24,034 30,463
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK92 Doliny Wolbórki TAK 2,3

1297 RW20001925469
Wolbórka od Dopływu 
spod Będzelina do ujścia

Wolbórka 15,389 23,929 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

1297 Wolbórka 2546 15,494 24,034
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK92 Doliny Wolbórki TAK 2,3

1298 RW200019254799
Pilica od Wolbórki do 
Drzewiczki

Ciek od Łęgonic (wody pozostałe) 0 1,3 WZMiUW w Warszawie x x x x x
zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki - 
odprowadzenie wód powierzchniowych, efekty - 
swobodny spływ wód powodziowych

1298 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1299 RW200019254899
Drzewiczka od Brzuśni do 
ujścia

Drzewiczka 0 28,91 WZMiUW w Warszawie x x x 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki, 
utrzymanie optymalnych warunków wilgotnościowych w 
glebie, odbiór i pobór wód na potrzeby stawów rybnych, 
efekty - swobodny spływ wód powodziowych, 
zapobieganie podtopieniom

1299 Drzewiczka 2548 0,108 29,122
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna

presja komunalna, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 0,1,2,3

1300 RW200019254899
Drzewiczka od Brzuśni do 
ujścia

Drzewiczka 92,419 99,049 WZMiUW w Warszawie x x x x x

spływ wód z terenów zielonych, ochrona 
przeciwpowodziowa, spływ wód wezbraniowych i 
powodziowych - Obiekt melioracyjny SULGOSTÓW ca 300 
ha, JELONEK-PRZYSTAŁOWICE ca 220 ha, DRĄŻNO ca 160 
ha, NIEZNAMIEROWICE ca 126 ha 

1300 Drzewiczka 2548 91,931 98,12
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna

presja komunalna, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

1301 RW200019254899
Drzewiczka od Brzuśni do 
ujścia

Drzewiczka (Drzewiczka - starorzecze) 0 0,507 WZMiUW w Warszawie x x x x x

przejęcie wód z terenów zielonych, ochrona 
przeciwpowodziowa, zabezpieczenie przed erozja 
brzegowa i denna, spływ wód powodziowych i 
wezbraniowych

1301 Stare koryto Drzewiczki 2549112 0,571 1,532
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna

presja komunalna, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

NIE 3

1302 RW200019254899
Drzewiczka od Brzuśni do 
ujścia

Drzewiczka (Drzewiczka - lewe koryto) 0 0,633 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

przejęcie wód z terenów zielonych, ochrona 
przeciwpowodziowa, zabezpieczenie przed erozja 
brzegowa i denna, spływ wód powodziowych i 
wezbraniowych

1302 Drzewiczka 2548 24,662 25,288
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna

presja komunalna, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK75 Dolina rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 2

1303 RW200019254899
Drzewiczka od Brzuśni do 
ujścia

Drzewiczka Starorzecze 0 1,48 WZMiUW w Warszawie x x x 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki, 
utrzymanie optymalnych warunków wilgotnościowych w 
glebie, odbiór i pobór wód na potrzeby stawów rybnych 
efekty - swobodny spływ wód powodziowych, 
zapobieganie podtopieniom

1303 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna

presja komunalna, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 0

1304 RW200019254899
Drzewiczka od Brzuśni do 
ujścia

Potok od Zielonki 0 9,656 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

przejęcie wód z uzytków zielonych, ochrona 
przeciwpwodziowa, zabezpieczenie przed erozją 
brzegową i denną - OBIEKT MELIORACYJNY JASTRZAB ca 
35 ha

1304 Litówka 254872 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna

presja komunalna, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK75 Dolina rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 1,2,4,5

1305 RW200019254899
Drzewiczka od Brzuśni do 
ujścia

 Drzewiczka 28,91 33,817 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

1305 Drzewiczka 2548 29,122 34,023
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna

presja komunalna, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK75 Dolina rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 1,3

1306 RW200019254999
Pilica od Drzewiczki do 
ujścia

Pilica 3,7 4,2 RZGW w Warszawie x
remont opaski zlikwiduje zagrożenie rozmywania skarpy 
brzegowej

1306 Pilica 254 3,7 4,2
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Fosforany, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 2

1307 RW2000192569
Świder od Świdra 
Wschodniego do ujścia

Świder 75,6 81,22 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1307 Świder 256 80,025 86,32
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1742 Łukowski 
(Lubelski)

NIE 3,5

1308 RW2000192569
Świder od Świdra 
Wschodniego do ujścia

Świder 43,818 76,627 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 5741 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

1308 Świder 256 61,734 80,025
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1309 RW2000192569
Świder od Świdra 
Wschodniego do ujścia

Świder 0 39,49 WZMiUW w Warszawie x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

1309 Świder 256 42,592 59,853
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  RP, PLH, OCHK
PLH140025, 
REZ1027, 
OCHK191 

Dolina Środkowego 
Świdra, Świder, 
Nadwiślański 

(powiat 
garwoliński, miński 

i otwocki) 

NIE 3,5

1310 RW2000192569
Świder od Świdra 
Wschodniego do ujścia

Świder 39,49 43,818 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

1310 Świder 256 59,853 61,734
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1311 RW200017256149
Świder od źródeł do 
Świdra Wschodniego

Świder Południowy 0 15,154 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1311 Świder 256 87,346 102,402
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1742 Łukowski 
(Lubelski)

TAK 2,4,5

1312 RW20001925873
Jeziorka od Kraski do 
Rowu Jeziorki

Jeziorka 7,956 43,573 WZMiUW w Warszawie x

Jazy wybudowane z uwagi na konieczność korekty dna jak 
również do regulacji stosunków wodnych na potrzeby 
rolnictwa. Z uwagi na zmianę zagospodarowania terenów 
w sąsiedztwie rzeki nie zachodzi potrzeba regulacji 
stosunków wodnych na gruntach rolnych. Jazy nie 
posiadają aktualnych pozwoleń wodnoprawnych. Jaz w 
km 40+019 ma zaspawane elementy wyciągowe by 
uniemożliwić piętrzenie.

1312 Jeziorka 258 8,279 43,656
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry Fosforany dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK11, OCHK308 
Chojnowski Park 

Krajobrazowy, 
Warszawski 

TAK 1,2,3,4

1313 RW20001925873
Jeziorka od Kraski do 
Rowu Jeziorki

Jeziorka 7,8 40,43 RZGW w Warszawie x
usuwanie zatorów z powalonych drzew zmniejszą 
zagrożenie powodziowe poprzez poprawę warunków 
przejścia wód wezbraniowych 

1313 Jeziorka 258 7,8 40,418
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry Fosforany dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK11, OCHK308 
Chojnowski Park 

Krajobrazowy, 
Warszawski 

TAK 1,2,3,4

1314 RW20001926119
Narew od zbiornika 
Siemianówka do Narewki

Narew 425,342 437,254 WZMiUW w Białymstoku x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Rudnik, Bagno Tyniewicze, Soce, Białki Małynka, Ancuty 
Ruda, Olszanka, Makówka, Cieremki

1314 Narew 26 431,142 443,074
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
OWO, Azot Kjeldahla, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 1,2,3,5

1315 RW200019261299
Narewka od Jelonki do 
ujścia

Narewka 0 18,82 WZMiUW w Białymstoku x x
Zaplanowane prace wynikają z 
potrzeby zdolności przepustowej
koryta rzeki . Obiekt Łozowe, obiekt Kapitańszczyzna

1315 Narewka 2612 0,003 18,829
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLH, PLB, PLC, OCHK

PLH200010, 
PLB200007, 
PLC200004, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 

Narwi, Puszcza 
Białowieska, Dolina 

Narwi 

TAK 2,3,5

1316 RW200019261399
Narew od Narewki do 
Orlanki

Narew 370,012 425,342 WZMiUW w Białymstoku x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Bogdanki I,Bogdanki II,Ryboły, Pawły I,II, Czarna Kłoda, 
Rudnia, Małynka, Olszanka, Ruda Zacisówka, Nowa Wola

1316 Narew 26 375,745 431,142
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 1,2,3,4

1317 RW20001926149 Orlanka od Orlej do ujścia Orlanka 0 43,253 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z 
potrzeby zdolności przepustowej
koryta rzeki oraz gwarantują prawidłowe utrzymanie 
urządzeń wodnych szczegółowych . Obiekt Pulszanka, 
Orlanka

1317 Orlanka 2614 0,015 43,637
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 1,2,3,4,5

1318 RW200019261539 Narew od Orlanki do Lizy Narew 345,434 370,012 WZMiUW w Białymstoku x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Suraż I, Liza Górna, Suraż II, Bagno Filipy, Chodory, 
Bpogdanki II/I, Pulszanka, Oralnka, Liza

1318 Narew 26 360,527 375,745
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 1,2,3

1319 RW2000192619499
Ślina od Rokitnicy do 
ujścia

Ślina 0 22,63 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Slina VI, VII, 
VIII, Garbowo Nowe. 

1319 Ślina 26196 0,258 22,865
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH200024 Ostoja Narwiańska NIE 3,4,5

1320 RW200019262479
Brzozówka od Popiołówki 
do Olszanki bez Olszanki z 
Kumiałką od Kamionki

Brzozówka 14,8 43,5 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt:Brzozówka wsie:Jatwieź Mała, Chodorówka Nowa, 
Dzięciołowo, Mikicin, Brzozowa, Bobrówka, obiekt: 
Brzozówka Górna wsie: Krzywa, Kamionka, Jasionówka, 
Górnystok

1320 Brzozówka 2624 14,712 43,204
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1321 RW200019262479
Brzozówka od Popiołówki 
do Olszanki bez Olszanki z 
Kumiałką od Kamionki

Kumiałka 0 17,9 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Brzozówka wsie Kumiała, Mielniki, Korycin, 
obiekt: Kumiałka Korycin wsie Rudka, Milewszczyzna, 
Zakale, Gorszczyzna, Olszanka, Zabrodzie, 
Laskowszczyzna

1321 Kumiałka 26244 0 18,115
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1322 RW2000192628999
Ełk od wypływu z jez. 
Ełckiego do ujścia

Ełk (Kanał Rudzki) 2,892 17,3 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Kanał Rudzki jest głównym odbiornikiem wód ze 
zmeliorowanego obszaru gruntów rolnych obiektów: 
"Dolina Rzeki Ełk", "Konopki","Binduga", "Łojki-Gackie-
Pieniążki", "Biebrza Środkowa" oraz rzek Binduga, Kanał 
Odpływowy, Rzeka Ełk. Planowane prace zapewnią 
utrzymanie koryta rzeki we właściwym stanie. 

1322 Ełk 2628 2,906 17,255
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

NIE 5

1323 RW2000192628999
Ełk od wypływu z jez. 
Ełckiego do ujścia

Ełk (km 0+000 - 12+251) 17,3 29,551 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Rzeka Ełk jest głównym odbiornikiem wód ze 
zmeliorowanego obszaru gruntów rolnych obi. "Dolina 
Rzeki Ełk", "Konopki","Binduga", oraz rzek Binduga, Kanał 
Odpływowy. Planowane prace zapewnią utrzymanie 
koryta rzeki we właściwym stanie. 

1323 Ełk 2628 17,255 29,498
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska NIE 5
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1324 RW2000192628999
Ełk od wypływu z jez. 
Ełckiego do ujścia

Ełk 12,25 33,575 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Ełk jest głównym odpływem wód z części powiatów 
ełckiego i oleckiego. Stabilizuje ona poziomy wody w jez. 
Ełckim. Rzeka stanowi zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe dla miejscowości Prostki, Ostrykół, 
Lipińskie, Nowa Wieś Ełcka i Barany. Rzeka stanowi 
odpływy dla urządzeń melioracji szczegółowej 
wykonanych w ramach zadań Ełk IX i Szarejki IIB o pow. 
520ha. W przypadku braku konserwacji terenom 
przyległym do rzeki na obszarze ok 120ha grozi zalenie. 
Zagrożone są równierz nisko położone zabudowania 
mieszkalne w ww miejscowościach. Na tym odcinku rzeka 
Ełk jest odbiornikiem wód dla rzek Różanica, 
Karbowianka, Karmelówka i Zdunek.

1324 Ełk 2628 29,498 50,849
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 1,2,3,4,5

1325 RW200019263299
Łojewek od dopływu w 
Olszynach do ujścia

Łojewek 0 14 WZMiUW w Białymstoku x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, 
oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 
granicach zlewni cieku-tj. zmeliorowanych gruntów wsi 
Bronowo, Janczewo, Bożejewo Taraskowo, Olszyny, 
Wyłudzin, Kałęczyn.

1325 Łojewek 2632 0,013 13,394
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200024, 
PLB200008, PK36 

Ostoja Narwiańska, 
Przełomowa Dolina 
Narwi, Łomżyński 
Park Krajobrazowy 

Doliny Narwi 

TAK 1,2,3,4

1326 RW20001926489
Pisa od wypływu z jeziora 
Roś do Turośli

Turośl 0 10,04 WZMiUW w Białymstoku  x x  x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód ze zmeliorowanego 
obiektu Turośl,Łacha-Leman,Nowa Ruda

1326 Turośl 2648 0,009 10,047
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH200023, 
OCHK271 

Dolina Pisy, 
Równiny 

Kurpiowskiej i 
Doliny Dolnej Narwi 

NIE 5

1327 RW20001926489
Pisa od wypływu z jeziora 
Roś do Turośli

Jagodnia 0 5,763 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Jagodnia stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 70 ha zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
spowodować podtopienie budynków mieszkalnych w 
miejscowościach: Jagodne i Pisz, uszkodzić przepust w km 
2+482 w miejscowości Jagodne oraz spowodować 
niedrożność rurociągów w km 1+172 - 1780 i 4+440 - 
4+490. Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie 
plonów na użytkach rolnych i hodowli bydła.

1327 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK263 Puszczy i Jezior 
Piskich 

TAK 0

1328 RW20001926499
Pisa od Turośli do ujścia ze 
Skrodą od Dzierzbi

Skroda 0 29,677 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki umożliwia 
odprowadzenie nadmiaru wód ze zmeliorowanych 
obiektów Skroda I, II, III

1328 Skroda 26498 0,02 29,548
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Ichtiofauna poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH200023, 
OCHK271 

Dolina Pisy, 
Równiny 

Kurpiowskiej i 
Doliny Dolnej Narwi 

TAK 2,4,5

1329 RW200019265169
Ruż od dopływu spod 
Dąbek do ujścia

Ruż (Rzeka Ruż) 14 21,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska , zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolny. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1329 Ruż 26516 14,665 22,154
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna presja komunalna NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1330 RW200019265169
Ruż od dopływu spod 
Dąbek do ujścia

Ruż 0 14,406 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody . Utrzymanie 
prawidłowej przepustowości koryta cieku gwarantuje 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wodnych 
znajdujących się w granicach rzeki. Rzeka jest głównym 
odbiornikiem wód z cieków Bzdziążek, Dopływ D, Kanał C 
Trzaski, Muzga., Dopływ A . Jest więć głównym 
odbiornikiem wód z sieci odwadniającej ; obiekty 
zmeliorowane użytkowane, jako grunty rolne i użytki 
zielone w obrębie gmin z woj. podlaskiego Śniadowo, 
Miastkowo i z woj. mazowieckiego Troszyn. Rzekuń ,

1330 Ruż 26516 0,032 14,664
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna presja komunalna NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 2,3,4,5

1331 RW2000192651899
Szkwa od dopływu spod 
Lipniaka do ujścia

Szkwa (Rzeka Szkwa) 0 46,94 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

1331 Szkwa 26518 0,039 46,829
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) TAK A_1191_W

Odbudowa jazów na 
rzece Szkwa w km 
13+100 w m. 
Brzozowa oraz w km 
21+100 w m. Sul, gm. 
Kadzidlo, pow. 
ostrołęcki

NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 1,2,3,4,5

1332 RW2000192651899
Szkwa od dopływu spod 
Lipniaka do ujścia

Szkwa 46,94 49,185 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

1332 Szkwa 26518 46,747 49,023
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

1333 RW200019265299
Rozoga od Radostówki do 
ujścia

Rozoga (Rzeka Rozoga) 0 49,57 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. 
Zapewnią ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót 
może spowodować zmianę wykorzytania gruntów 
przyległych a w konsekwencji również zmianę gatunków, 
roślin i zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1333 Rozoga 2652 0,061 49,771
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja 
hydromorfologiczna

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 1,2,3,4,5

1334 RW200017265296 Dopływ spod Piaseczni Kanał Doprowadzalnik H 0 0,59 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1334 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1335 RW200017265298
Dopływ spod Kadzidła-
Podgatki

Kanał Doprowadzalnik H 0,59 6,31 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1335 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1336 RW200017265298
Dopływ spod Kadzidła-
Podgatki

Kanał Doprowadzalnik 95 6,4 6,89 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1336 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1337 RW200019265299
Rozoga od Radostówki do 
ujścia

Kanał Doprowadzalnik 95 0 6,4 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1337 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja 
hydromorfologiczna

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1338 RW200019265299
Rozoga od Radostówki do 
ujścia

Kanał Doprowadzalnik N 0 2,63 WZMiUW w Warszawie x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1338 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja 
hydromorfologiczna

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1339 RW200019265299
Rozoga od Radostówki do 
ujścia

Kanał Doprowadzalnik N-1 0 0,58 WZMiUW w Warszawie x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1339 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja 
hydromorfologiczna

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1340 RW200019265299
Rozoga od Radostówki do 
ujścia

Kanał Doprowadzalnik M 0 4,78 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1340 Rozoga 2652 18,588 22,199
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja 
hydromorfologiczna

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1341 RW200019265299
Rozoga od Radostówki do 
ujścia

Kanał Doprowadzalnik 74 1 6,5 WZMiUW w Warszawie x x x  x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1341 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja 
hydromorfologiczna

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1342 RW200019265299
Rozoga od Radostówki do 
ujścia

Kanał Doprowadzalnik R 0 5,71 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1342 Rozoga 2652 11,254 15,958
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja 
hydromorfologiczna

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1343 RW200019265299
Rozoga od Radostówki do 
ujścia

Kanał Doprowadzalnik O 0 3,22 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska, zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1343 Rozoga 2652 13,273 15,962
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja 
hydromorfologiczna

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

1344 RW200019265299
Rozoga od Radostówki do 
ujścia

Rozoga 49,57 50,633 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

1344 Rozoga 2652 49,77 50,84
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja 
hydromorfologiczna

NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

1345 RW200019265499
Omulew od Sawicy do 
ujścia z Płodownicą od 
dopł. spod Parciak

Płodownica (Rzeka Płodownica) 0 17,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

1345 Płodownica 26548 0 17,485
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 1,4,5

1346 RW200019265499
Omulew od Sawicy do 
ujścia z Płodownicą od 
dopł. spod Parciak

Omulewka (Rzeka Kanał Mała Omulewka) 0 9,86 WZMiUW w Warszawie x x x  x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na stan środowiska , zapewnią 
ułatwienie uprawy gruntów rolnych. Brak robót może 
spowodować zmianę wykorzytania gruntów przyległych a 
w konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i 
zwierząt bytujących w tym rejonie. 

1346 Omulewka 2654952 0,012 9,765
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

NIE 4,5

1347 RW200019265499
Omulew od Sawicy do 
ujścia z Płodownicą od 
dopł. spod Parciak

Omulew 72,7 78,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Usuwanie zatorów udrażnia koryto rzeki umożliwiając 
swobodny przepływ wody. Zabudowa wyrw zabezpiecza 
koryto przed dalszą erozją. Pozwala to na prowadzenie 
racjonalnej i optymalnej gospodarki wodnej na 
przyległym terenie.

1347 Omulew 2654 81,257 86,548
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 1,4

1348 RW200019265499
Omulew od Sawicy do 
ujścia z Płodownicą od 
dopł. spod Parciak

Rów opaskowy rzeki Omulew 0 3,05 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Realizacja zaplanowanych robót pozwala na właściwą 
gospodarkę wodną na przyległych użytkach zielonych 
oraz odwodnienie zawala. Wskazane roboty zapewniają 
swobodny przepływ wody w korycie. Zapobiega to 
nadmiernemu uwilgotnieniu użytków rolnych i zapewnia 
odbiór wody z rowów mających ujście do rowu 
opaskowego rzeki Omulew. 

1348 Omulew 2654 81,248 84,26
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140005 Doliny Omulwi i 
Płodownicy 

TAK 1

1349 RW200019265499
Omulew od Sawicy do 
ujścia z Płodownicą od 
dopł. spod Parciak

Kanał "L" 0 4 ZMiUW w Olsztynie
Jest rowem opaskowym przy rzece Omulew. Pełni funkcje 
zabezpieczające dla jazu będącego w ewidencji WZMiUW 
Ostrołęka.

1349 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1350 RW200019265499
Omulew od Sawicy do 
ujścia z Płodownicą od 
dopł. spod Parciak

Omulew 77,99 78,257 ZMiUW w Olsztynie x x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego.

1350 Omulew 2654 86,551 86,818
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

1351 RW20001926569
Orz od dopływu z 
Wiśniewa do ujścia

Orz (Rzeka Orz) 0 39 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .

1351 Orz 2656 0,057 38,954
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 1,2,3,4,5

1352 RW2000192658599
Orzyc od Tamki do 
Ulatówki

Orzyc 125,46 132,278 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 2727 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

1352 Orzyc 2658 131,579 138,389
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK337 Zieluńsko-
Rzęgnowski 

NIE 3,4,5
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1353 RW200019265899
Orzyc od Ulatówki do 
ujścia z Węgierką od dopł. 
z Dzielin

Orzyc 79,7 84,65 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Usuwanie roślinności przyczynia się do obniżenia poziomu 
wody w korycie rzeki nie powodując podmywania skarp. 
Usuwanie zatorów udrażnia koryto rzeki umożliwiając 
swobodny przepływ wody. Zabudowa wyrw zabezpiecza 
koryto przed dalszą erozją. Pozwala to na prowadzenie 
racjonalnej i optymalnej gospodarki wodnej na 
przyległym terenie. Remont budowli piętrzących 
umożliwia nawadnianie w okresach suszy.

1353 Orzyc 2658 79,484 84,431
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE TAK NIE NIE 5

1354 RW2000192658599
Orzyc od Tamki do 
Ulatówki

Orzyc 84,65 107,95 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Usuwanie roślinności przyczynia się do obniżenia poziomu 
wody w korycie rzeki nie powodując podmywania skarp. 
Usuwanie zatorów udrażnia koryto rzeki umożliwiając 
swobodny przepływ wody. Zabudowa wyrw zabezpiecza 
koryto przed dalszą erozją. Pozwala to na prowadzenie 
racjonalnej i optymalnej gospodarki wodnej na 
przyległym terenie. Remont budowli piętrzących 
umożliwia nawadnianie w okresach suszy.

1354 Orzyc 2658 84,431 107,697
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK NIE NIE 3,4,5

1355 RW2000192658599
Orzyc od Tamki do 
Ulatówki

Rowy opaskowe rzeki Orzyc 0 2,66 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Realizacja zaplanowanych robót pozwala na właściwą 
gospodarkę wodną na przyległych użytkach zielonych. 
Wskazane roboty zapewniają swobodny przepływ wody 
w korycie. Zapobiega to nadmiernemu uwilgotnieniu 
użytków rolnych i zapewnia odbiór wody z rowów 
mających ujście do rowów opaskowych rzeki Orzyc. 

1355 Orzyc 2658 86,983 88,342
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1356 RW2000192658599
Orzyc od Tamki do 
Ulatówki

Orzyc 104,66 107,905 ZMiUW w Olsztynie
Wysokie skarpy rzeki na całym odcinku umożliwiają 
zaniechanie robót konserwacyjnych.

1356 Orzyc 2658 104,419 107,652
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

1357 RW2000192658599
Orzyc od Tamki do 
Ulatówki

Orzyc 114,185 131,826 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi w dolinie rzeki Orzyc o łącznej długości 
ok. 72 km oraz umożliwienie prowadzenia nawadniania 
podsiąkowego na okolicznych użytkach zielonych, 
głównie na gruntach torfowych - (obszar zmeliorowany 
łącznie ok. 1651 ha)

1357 Orzyc 2658 113,931 131,063
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK264, 
OCHK74 

Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej, Doliny 
Rzeki Orzyc 

NIE 3,4,5

1358 RW200019265899
Orzyc od Ulatówki do 
ujścia z Węgierką od dopł. 
z Dzielin

Orzyc 52 79,7 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Usuwanie roślinności przyczynia się do obniżenia poziomu 
wody w korycie rzeki nie powodując podmywania skarp. 
Usuwanie zatorów udrażnia koryto rzeki umożliwiając 
swobodny przepływ wody. Zabudowa wyrw zabezpiecza 
koryto przed dalszą erozją. Pozwala to na prowadzenie 
racjonalnej i optymalnej gospodarki wodnej na 
przyległym terenie.Trasa rzeki przebiega przez tereny 
zabudowane i grunty rolne. Jest to główny odpływ z 
terenów zmeliorowanych systemem rowów otwartych. 

1358 Orzyc 2658 51,807 79,484
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1359 RW200019265899
Orzyc od Ulatówki do 
ujścia z Węgierką od dopł. 
z Dzielin

Węgierka 0 31,15 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Usuwanie roślinności przyczynia się do obniżenia poziomu 
wody w korycie rzeki nie powodując podmywania skarp. 
Usuwanie zatorów udrażnia koryto rzeki umożliwiając 
swobodny przepływ wody. Zabudowa wyrw zabezpiecza 
koryto przed dalszą erozją. Pozwala to na prowadzenie 
racjonalnej i optymalnej gospodarki wodnej na 
przyległym terenie.

1359 Węgierka 26588 0 31,215
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

1360 RW200019265969
Pełta od dopływu z Chełch 
do ujścia

Pełta 0 9,22 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Udrożnienie cieku celem odprowadzenia wód z systemów 
melioracyjnych zlokalizowanych w górzę rzeki (na terenie 
pow. pułtuskiego 904 ha).

1360 Pełta 26596 0,056 9,12
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot azotanowy, Fosforany, dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK PLB140014, PK40, 
OCHK199 

Dolina Dolnej 
Narwi, 

Nadbużański Park 
Krajobrazowy, 

Nasielsko-

TAK 1,2,3,5

1361 RW200019265969
Pełta od dopływu z Chełch 
do ujścia

Pełta 9,22 27,1 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka Pełta jest jedynym ciekiem podstawowym na 
terenie gminy Karniewo. Jest to główny odpływ z terenów 
zmeliorowanych systemem rowów otwartych i gruntów 
zdrenowanych. Rzeka wymaga konserwacji minimum raz 
w roku.Regularne wykonywanie prac konserwacyjnych 
zapewni swobodny przepływ wód w rzece, własciwe 
utrzymanie przyległych gruntów rolnych i bezpieczeństwo 
terenów zabudowanych.

1361 Pełta 26596 8,753 21,897
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot azotanowy, Fosforany, dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK199 Nasielsko-
Karniewski 

TAK 1,2,3,4,5

1362 RW200019266239
Huczwa od Kanału Rokitna 
do Sieniochy

Huczwa 36,78 57,13 WZMiUW w Lublinie x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

1362 Huczwa 267142 37,431 57,13
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB
PLH060039, 
PLB060011, 
PLB060017 

Dobużek, Ostoja 
Tyszowiecka, 

Zlewnia Górnej 
Huczwy 

TAK 1,2,3

1363 RW200019266469
Klukówka od Dopływu 
spod Walimia do ujścia

Klukówka 0 19,975 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1363 Klukówka 2671446 0 20,29
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP REZ241 Chmielinne TAK 2,3,4

1364 RW2000192666699
Mianka od Dzieży do 
ujścia

Mianka 0 9,015 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Wyszonki 
Błonie, Mień Tłoczewka. 

1364 Mianka 2671466 0,008 9,02
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna
rolnictwo, niska 
emisja, presja 

hydromorfologiczna
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1365 RW20001926669
Nurzec od Siennicy do 
ujścia

Nurzec 0 27,93 WZMiUW w Białymstoku x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Malinowo - 
Kuczyn. 

1365 Nurzec 267146 0,127 27,926
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

niska emisja, 
rolnictwo

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140011, 
PLB140001, 
OCHK4201 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Doliny Bugu 
i Nurca 

(Mazowiecki) 

TAK 1,2,3,4,5

1366 RW200019266769 Brok od Siennicy do ujścia Brok 0 47,7 RZGW w Warszawie x
Usuwanie zatorów z powalonych drzew, utrudniających 
swobodny przepływu wód szczególnie powodziowych, 
zmniejszenie przyczyn powstawania zatorów lodowych.

1366 Brok 2671476 0 47,7
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB
PLH140011, 
PLB140001, 
PLB140007 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 
Bugu, Puszcza 

Biała 

TAK 1,2,3,4,5

1367 RW200019266769 Brok od Siennicy do ujścia Brok 48,395 49,48 WZMiUW w Białymstoku x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Ołdaki 
Magna Brok. 

1367 Brok 2671476 47,977 49,075
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1368 RW200019266899
Liwiec od dopł z Zalesia do 
ujścia

Liwiec 34,01 39,45 WZMiUW w Warszawie x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 1.630 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

1368 Liwiec 267148 36,955 42,394
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140032, 
PLB140002 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca 

TAK 2,3,5

1369 RW200019266899
Liwiec od dopł z Zalesia do 
ujścia

Liwiec 0 34,01 RZGW w Warszawie  x  x
Usuwanie zatorów z powalonych drzew utrudniających 
swobodny przepływu wód szczególnie powodziowych, 

1369 Liwiec 267148 0 34,012
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB

PLH140011, 
PLH140032, 
PLB140001, 
PLB140002 

Ostoja 
Nadbużańska, 

Ostoja 
Nadliwiecka, 

Dolina Dolnego 
Bugu, Dolina Liwca 

TAK 1,2

1370 RW2000192671699
Rządza od Cienkiej do 
ujścia

Rządza Rasztowska (Biała) 0 3,691 WZMiUW w Warszawie x x x x x
ciek tzw. woda inna; płynący przez tereny rolne, 
zmeliorowane, zdrenowane

1370 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1371 RW2000192671699
Rządza od Cienkiej do 
ujścia

Rządza 3,88 27,624 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
rzeka płynie przez tereny rolne, zmeliorowane, 
zdrenowane; rejon siedlisk gospodarskich i letniskowych 
wymagających ochrony p. powodziowej

1371 Rządza 26716 4,342 28,371
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,5

1372 RW20001926839
Wkra od połączenia ze 
Szkotówką do Mławki bez 
Mławki

Wkra 120,044 122,72 WZMiUW w Warszawie x x x Udrożnienie cieku, zapewnienie przepływu wód. 1372 Wkra 268 122,799 125,477
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140008, 
OCHK195 

Doliny Wkry i 
Mławki, 

Nadwkrzański 
TAK 2

1373 RW20001926839
Wkra od połączenia ze 
Szkotówką do Mławki bez 
Mławki

Wkra 122,72 147,78 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia 
wódpowodziowych. 2. Retencjonowania wody na 
potrzeby nawodnień i przejśc ia fali powodziowej. 
3.Obsługi urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych 
systemó w nawadniająco-odwadniających, spływ wód z 
systemów drenarskich. Pow. zmeliorowana 2120 ha. 
Pow. zdrenowana 60 ha.

1373 Wkra 268 125,477 150,539
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE TAK TAK PLB, OCHK
PLB140008, 
OCHK181, 
OCHK195 

Doliny Wkry i 
Mławki, 

Międzyrzecze 
Skrwy i Wkry, 
Nadwkrzański 

TAK 2,4,5

1374 RW20001926839
Wkra od połączenia ze 
Szkotówką do Mławki bez 
Mławki

Wkra 147,78 185,67 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu przejścia fali powodziowej i 
odprowadzenia wód powodziowych. 

1374 Wkra 268 150,539 188,252
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK

PLB140008, 
OCHK181, 
OCHK204, 
OCHK53 

Doliny Wkry i 
Mławki, 

Międzyrzecze 
Skrwy i Wkry, 

Okolice Rybna i 
Lidzbarka, Dolina 

Górnej Wkry 

TAK 1,2,3,4,5

1375 RW20001726836
Dopływ z Kosmatego 
Bagna

Mak 0 10,67 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2. Retencjonowania wody na potrzeby 
nawodnień i przejśc ia fali powodziowej. 3.Obsługi 
urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych systemów 
nawadniająco-odwadniających. Pow. zmeliorowana 500 
ha. 

1375 Dopływ z Kosmatego Bagna 26836 0 10,651
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLB, OCHK PLB140008, 
OCHK195 

Doliny Wkry i 
Mławki, 

Nadwkrzański 
TAK 2,3,4

1376 RW20001926839
Wkra od połączenia ze 
Szkotówką do Mławki bez 
Mławki

Kanał Luta-Wkra 0 1,74 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Kanał ulgi. Zapewnienie odpowiedniej przepustowości 
koryta kanału, utrzymanie koryta kanału (skarp i dna) w 
odpowiednim stanie technicznym w celu zachowania 
funkcji kanału jaką jest odprowadzanie nadmiaru wód z 
rzeki Luty do rzeki Wkry

1376 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140008, 
OCHK181 

Doliny Wkry i 
Mławki, 

Międzyrzecze 
Skrwy i Wkry 

TAK 0

1377 RW20001926839
Wkra od połączenia ze 
Szkotówką do Mławki bez 
Mławki

Kanał Brodowski 0 5,304 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

1. Regulacja stosunków wodnych na terenach 
zmeliorowanych. 
2. Zabezpieczenie przed erozją zagrażającą budowlom, 
przepustom i drogom. 
3. Zapewnienie sprawności technicznej budowli 
piętrzących.

1377 Wkra 268 222,566 228,948
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1378 RW20001926839
Wkra od połączenia ze 
Szkotówką do Mławki bez 
Mławki

Wkra 185,67 221,396 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

1. Zabezpieczenie przed powodzią terenów 
zabudowanych wsi Nowy Dwór i Zakrzewo oraz miasta 
Działdowo. 
2. Regulacja stosunków wodnych na terenach 
zmeliorowanych (prawie cała dolina zmeliorowana). 
3. Zapewnienie odpływu większych cieków, w tym: 
Dopływu spod Marszewnicy, Dopływu spod Petrykoz, 
Dopływu spod Rutkowic, Kanału Młyńskiego, Cieku L, 
Kanału Brodowskiego, Szkotówki. 
4. Zabezpieczenie przed erozją zagrażającą mostom, 
drogom i przeciwpowodziowemu wałowi letniemu na 
prawym brzegu w km 207+905 - 215+223. 
5. Utrzymanie sprawności technicznej jazów służących do 
nawodnień rolniczych. 
6. Drożność szlaku kajakowego.

1378 Wkra 268 191,26 223,998
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) TAK A_1047_W

Zlewnia rzeki Wkra. 
Odtworzenie koryta 
cieku -rzeka Wkra. 
Odbudowa systemu 
rowów wraz 
urządzeniami 
nawadniającymi wsi 
Niechłonin, Gruszka, 
Księży Dwór, Gmina 
Działdowo, Płośnica, 
woj. warmińsko-
mazurskie.

NIE TAK TAK PLB, OCHK PLB140008, 
OCHK53 

Doliny Wkry i 
Mławki, Dolina 
Górnej Wkry 

TAK 2,3,4,5

1379 RW200019268499
Mławka od Przylepnicy do 
ujścia

Mławka 0 9,523 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 722 ha zmeliorowanych gruntów.

1379 Mławka 2684 0,002 9,522
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna
rolnictwo, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140008, 
OCHK195 

Doliny Wkry i 
Mławki, 

Nadwkrzański 
TAK 2,3,5

1380 RW200019268599
Wkra od Mławki do Łydyni 
bez Łydyni

Kanał Goszczyce 0 4,455 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 533,7 ha 
zmeliorowanych gruntów oraz z 29,2 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych.

1380 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 0

1381 RW200019268599
Wkra od Mławki do Łydyni 
bez Łydyni

Wkra 98,05 120,044 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 2572 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących i regulacyjnych.

1381 Wkra 268 100,767 122,799
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140008, 
OCHK195 

Doliny Wkry i 
Mławki, 

Nadwkrzański 
TAK 1,2,3

1382 RW200019268599
Wkra od Mławki do Łydyni 
bez Łydyni

Ciek A 0 4,545 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 746 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli regulacyjnych.

1382 Dopływ spod Krzeczanowa 268552 0,028 4,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 2,4,5

1383 RW200019268699
Łydynia od Pławnicy do 
ujścia

Łydynia 4,605 36,37 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
1950 ha obszaru zmeliorowanego a ponadto jest 
odbiornikiem wód z cieków Obrębówki, Stawnicy, 
Pławnicy, Czerwienicy i Strugi Grudusk.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

1383 Łydynia 2686 4,791 36,415
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 1,2,3,4,5

1384 RW200019268699
Łydynia od Pławnicy do 
ujścia

Łydynia 0 4,605 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych.

1384 Łydynia 2686 0 4,791
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 1,3

1385 RW2000192687299
Raciążnica od Rokitnicy do 
ujścia

Raciążnica 0 12,184 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 8102,7 ha 
zmeliorowanych gruntów oraz z 308,14 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych, utrzymanie dobrego 
stanu budowli piętrzących, zapewnienie odplywu 
oczyszczonych ściekow z 4 oczyszczalni ścieków, wód 
popłucznych z 1 stacji uzdatniania wody oraz wód 
opadowych z 2 systemów kanalizacji deszczowej. 

1385 Raciążnica 26872 0 12,229
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 1,2,3

1386 RW2000192687299
Raciążnica od Rokitnicy do 
ujścia

Raciążnica 12,184 21,565 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 6626 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 243,52 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych, utrzymanie dobrego stanu budowli 
piętrzących, zapewnienie odplywu oczyszczonych ściekow 
z 3 oczyszczalni ścieków, wód popłucznych z 1 stacji 
uzdatniania wody oraz wód opadowych z 2 systemów 
kanalizacji deszczowej.

1386 Raciążnica 26872 12,229 21,645
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1387 RW2000192687699
Płonka od Żurawianki do 
ujścia

Płonka 0 14,608 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 12837,6 ha 
zmeliorowanych gruntów oraz z 215,11 km rowów 
melioracji wodnych szczegłowych, utrzymanie dobrego 
stanu budowli piętrzących, zapewnienie odplywu 
oczyszczonych ściekow z 2 oczyszczalni ścieków, wód 
popłucznych z 3 stacji uzdatniania wody, wód opadowych 
z 1 systemu kanalizacji deszczowej oraz wód zrzucanych 
ze 2 stawów rybnych w okresie jesiennych połowów.

1387 Płonka 26876 0,004 14,599
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 3,4,5

1388 RW200017272138
Bzura od źródeł do 
Starówki

 Bzura 133,32 133,733 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych

1388 Bzura 272 138,401 138,817
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1389 RW200019272153
Bzura od Starówki do 
Kanału Tumskiego

Bzura 122,345 133,32 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych

1389 Bzura 272 127,463 138,401
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, OWO, Fosforany, Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Rtęc i jej związki, 

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna
niska emisja, 

rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1390 RW200019272153
Bzura od Starówki do 
Kanału Tumskiego

 Bzura 117,871 122,345 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
ochrona przed powodzią, zapewnienie warunków 
korzystania z wód,
 zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych

1390 Bzura 272 122,962 127,463
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, OWO, Fosforany, Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Rtęc i jej związki, 

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna
niska emisja, 

rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1391 RW20001927229
Moszczenica od dopływu 
z Besiekierza do ujścia

Kanał Moszczenica - Struga 0,453 0,519 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

1391 Moszczenica 2722 18,342 18,398
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

niska emisja, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4

1392 RW20001927229
Moszczenica od dopływu 
z Besiekierza do ujścia

Kanał Moszczenica - Malina 1,742 3,36 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

1392 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

niska emisja, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1393 RW20001927229
Moszczenica od dopływu 
z Besiekierza do ujścia

 Kanał Pęcławska 0 2,75 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód,
zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych,

1393 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

niska emisja, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 0

1394 RW20001927229
Moszczenica od dopływu 
z Besiekierza do ujścia

Moszczenica 0 2,926 WZMiUW w Łodzi x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych

1394 Moszczenica 2722 0,023 2,956
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

niska emisja, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3

1395 RW20001927229
Moszczenica od dopływu 
z Besiekierza do ujścia

Moszczenica 2,926 21,068 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód,
zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych

1395 Moszczenica 2722 2,956 21,137
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

niska emisja, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 2,3,4

1396 RW200019272349
Mroga od Mrożycy do 
ujścia

 Mroga 0 17,807 WZMiUW w Łodzi x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) i pietrzących 
(zastawki)

1396 Mroga 27234 0,023 16,17
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
BZT5, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 1,3,4,5

1397 RW200019272349
Mroga od Mrożycy do 
ujścia

Mroga 17,807 28,228 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie 
funkcjonowania urządzeń wodnych 

1397 Mroga 27234 16,17 27,294
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
BZT5, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

TAK 1,2,3

1398 RW200019272349
Mroga od Mrożycy do 
ujścia

 Mroga - Młynówka 0 2,784 WZMiUW w Łodzi x x x x x

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnie) i pietrzących 
(jazy)

1398 Mroga 27234 1,018 3,794
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
BZT5, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 1,2,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1399 RW2000192725899
Skierniewka od dopł. spod 
Dębowej Góry do ujścia

Łupia-Skierniewka 16,62 28,75 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych oraz właściwego stanu 
technicznego i funkcjonalnego urządzeń wodnych

1399 Skierniewka 27258 16,94 29,257
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna
niska emisja, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,4

1400 RW2000192725899
Skierniewka od dopł. spod 
Dębowej Góry do ujścia

 Łupia - Skierniewka 0 16,62 WZMiUW w Łodzi x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli pietrzących (jazy) 

1400 Skierniewka 27258 0,009 16,94
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna
niska emisja, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK4002, OCHK246 

Bolimowski Park 
Krajobrazowy 

(Łódzki), Pradoliny 
Warszawsko-

Berlińskiej 

TAK 1,2,4,5

1401 RW2000192725999
Bzura od Uchanki do 
Rawki bez Rawki

 Bzura 45,55 52,085 WZMiUW w Łodzi x x x  x  

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnień)

1401 Bzura 272 50,496 57,032
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
BZT5, Fosforany, Makrofity (makrofitowy 
indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

TAK 1,2,3,5

1402 RW2000192725999
Bzura od Uchanki do 
Rawki bez Rawki

 Bzura 52,23 55,41 WZMiUW w Łodzi x x x  x  

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnień)

1402 Bzura 272 57,177 60,357
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
BZT5, Fosforany, Makrofity (makrofitowy 
indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

NIE 5

1403 RW2000192725999
Bzura od Uchanki do 
Rawki bez Rawki

 Bzura 55,623 61,17 WZMiUW w Łodzi x x x  x  

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnień)

1403 Bzura 272 60,571 66,127
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
BZT5, Fosforany, Makrofity (makrofitowy 
indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3,5

1404 RW2000192725999
Bzura od Uchanki do 
Rawki bez Rawki

Bzura 55,41 55,623 WZMiUW w Łodzi x x x  x  

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnień)

1404 Bzura 272 60,357 60,571
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
BZT5, Fosforany, Makrofity (makrofitowy 
indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

NIE 4

1405 RW2000172726199
Rawka od źródeł do 
Krzemionki bez 
Krzemionki

Rawka 87,867 94,73 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

ochrona przed powodzią, zapewnienie swobodnego 
spływu wód i lodów, poprawnego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

1405 Rawka 2726 87,361 94,091
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP REZ1377 Rawka TAK 2,3,4,5

1406 RW200019272659
Rawka od Krzemionki do 
Białki

Rawka 69,575 87,767 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

ochrona przed powodzią, zapewnienie swobodnego 
spływu wód i lodów, poprawnego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

1406 Rawka 2726 69,204 87,361
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH PLH100015, 
REZ1377 

Dolina Rawki, 
Rawka 

TAK 0,1,3,5

1407 RW200019272693
Rawka od Białki do 
Korabiewki bez 
Korabiewki

Rawka 42,076 48,12 WZMiUW w Warszawie x x x dla swobodnego przepływu 1407 Rawka 2726 41,959 48,157
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH,  PK, OCHK
PLH100015, 

REZ1377, PK4001, 
PK4002, OCHK9 

Dolina Rawki, 
Rawka, Bolimowski 
Park Krajobrazowy 

(Mazowiecki), 
Bolimowski Park 

Krajobrazowy 
(Łódzki), 

Bolimowsko-
Radziejowicki z 

doliną Środkowej 
Rawki (woj. 

mazowieckie) 

TAK 1,2

1408 RW200019272693
Rawka od Białki do 
Korabiewki bez 
Korabiewki

Rawka 34,82 42,076 WZMiUW w Łodzi x
zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

1408 Rawka 2726 34,72 41,959
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PK PLH100015, 
REZ1377, PK4002 

Dolina Rawki, 
Rawka, Bolimowski 
Park Krajobrazowy 

(Łódzki) 

TAK 1

1409 RW200019272693
Rawka od Białki do 
Korabiewki bez 
Korabiewki

Rawka 48,12 69,575 WZMiUW w Łodzi x
zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

1409 Rawka 2726 48,157 69,204
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PK PLH100015, 
REZ1377, PK4002 

Dolina Rawki, 
Rawka, Bolimowski 
Park Krajobrazowy 

(Łódzki) 

TAK 1,2,3,4,5

1410 RW2000192726999
Rawka od Korabiewki do 
ujścia

 Rawka 0,165 0,194 WZMiUW w Łodzi x x x
 zapewnienie swobodnego przepływu wód 
powodziowych

1410 Rawka 2726 0,287 0,298
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  RP, OCHK REZ1377, 
OCHK246

Rawka, Pradoliny 
Warszawsko-

Berlińskiej
TAK 2

1411 RW2000192726999
Rawka od Korabiewki do 
ujścia

Rawka 0,194 34,82 WZMiUW w Łodzi x x x
zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

1411 Rawka 2726 0,298 34,72
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH,  PK, OCHK
PLH100015, 

REZ1377, PK4002, 
OCHK246 

Dolina Rawki, 
Rawka, Bolimowski 
Park Krajobrazowy 
(Łódzki), Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

TAK 1,2,3,4,5

1412 RW2000192727699 Pisia od Okrzeszy do ujścia Pisia (Pisia Gągolina) 0 17 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 40 km rowów 
melioracyjnych oraz 1630 ha terenów zdrenowanych.

1412 Pisia 27276 0,022 17,011
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

1413 RW2000192727699 Pisia od Okrzeszy do ujścia Pisia Gągolina 18,305 39,725 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Wody własne,drenazowe, przepływ wód z górnej zlewni 
rzeki z umożliwieniem odpływu

1413 Pisia 27276 18,323 40,039
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1414 RW200019272859
Utrata od Żbikówki do 
Rokitnicy bez Rokitnicy

Utrata 28,636 44,609 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Ujścia rowów,rzek, odpr.wody deszczowe--utrzymanie 
przekroju poprzecznego, który umożliwi odpływ

1414 Utrata 2728 28,544 44,513
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
BZT5, Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa, 

rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,4

1415 RW200019272859
Utrata od Żbikówki do 
Rokitnicy bez Rokitnicy

Rokitnica Stara 0 3,057 WZMiUW w Warszawie x x x x z uwagi na przepływ wód własnych 1415 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
BZT5, Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa, 

rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0,4

1416 RW2000192728699
Rokitnica od Zimnej Wody 
do ujścia

Rokitnica (Rokitnica Nowa) 0 9,14 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Ochrona p.pow.m.Błonia ,wyloty drenarskie, uprawa 
gruntów-- umożliwienie odpływu

1416 Rokitnica 27286 0,002 9,13
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły

BZT5, OWO, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja komunalna, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,4,5

1417 RW2000192728699
Rokitnica od Zimnej Wody 
do ujścia

Rokitnica Stara 3,057 4,232 WZMiUW w Warszawie x x x x Z uwagi na przepływ wód własnych 1417 Rokitnica 27286 9,131 10,305
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły

BZT5, OWO, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja komunalna, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 5

1418 RW200019272899
Utrata od Rokitnicy do 
ujścia

Utrata 0 8 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 42 km rowów 
melioracyjnych oraz 1314 ha terenów zdrenowanych.

1418 Utrata 2728 0,021 7,909
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

1419 RW200019272899
Utrata od Rokitnicy do 
ujścia

Utrata 17,5 21,77 WZMiUW w Warszawie x x x x
Odprowadzenie nadmiaru wody z 42 km rowów 
melioracyjnych oraz 1314 ha terenów zdrenowanych.

1419 Utrata 2728 17,415 21,684
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,4

1420 RW200019272899
Utrata od Rokitnicy do 
ujścia

Utrata 22,138 28,636 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Utrzymanie przekroju poprzecznego, który umożliwi 
odpływ wód z górnej zlewni

1420 Utrata 2728 22,051 28,544
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski NIE 4,5

1421 RW200019272899
Utrata od Rokitnicy do 
ujścia

Utrata 8,768 18,005 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Wody własne, przepływ wód z górnej zlewni-utrzymanie 
przekroju poprzecznego

1421 Utrata 2728 8,678 17,92
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,4

1422 RW200019275439
Skrwa Lewa od dopł. spod 
Polesia Nowego do 
Osetnicy, bez Osetnicy

Skrwa Lewa 19,96 33,8 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Rzeka Skrwa Lewa na odcinkach 19+960-20+061, 24+315-
28+715. W km 19+960 wpływa rzeka Osetnica. 
Niewykonanie prac utrzymaniowych na tym odcinku (tj. 
19+960-20+061) ograniczy spływ wód rzeki Skrwy Lewej 
jak i dopływającej rzeki Osetnicy, co w konsekwencji 
doprowadzi podtopień terenów rolnych, budowli 
komunikacyjnych na rzece. Rzeka Skrwa Lewa w km 
24+315-28+715 jest odcinkiem uregulowanym na terenie 
miasta Gostynin, celem utrzymania drożności koryta w 
tym zapewnienie swobodnego przepływu wód. Przy 
wysokich stanach wód w rzece Skrwy Lewej i dużym 
natężeniu przepływów w jej korycie, może wystąpić 
ryzyko powodzi co grozi zalaniem części miasta 
Gostynina. Zaniechanie prac utrzymaniowych ograniczy 
spływ wód korytem rzeki w tym nieprawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń wodnych na tym odcinku co w 
konsekwencji doprowadzi do dekapitalizacji tych 
urządzeń i podtopień terenów mieszkalno-usługowych, 
oraz budowli komunikacyjnych.

1422 Skrwa Lewa 2754 21,333 34,346
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot 

ogólny, Fosforany, 
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK83 Dolina Skrwy Lewej TAK 0,1,2,3

1423 RW200019275449
Osetnica od dopływu spod 
Bud Kaleńskich do ujścia

Osetnica 0 13,511 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka Osetnica w km 7+451-9+351 jest uregulowana, o 
bardzo małym spadku, zasilana dopływem Kanału 
Jesionka Waliszew. Niewykonanie prac utrzymaniowych 
na bieżąco ograniczy swobodny spływ wód korytem rzeki, 
co w konsekwencji doprowadzi do podtopień terenów 
rolnych i mieszklanych oraz budowli komunikacyjnych i 
urządzeń wodnych.

1423 Osetnica 27544 0 13,025
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  RP, OCHK REZ175, OCHK83 Osetnica, Dolina 
Skrwy Lewej

TAK 1,2,3

1424 RW200019275649
Sierpienica od dopływu 
spod Drobina do ujścia

Sierpienica, Sierpienica Zachodnia 0 23,668 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie cieku spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 500 ha i ludności 
zamieszkującej w 120 gospodarstwach. Nastąpi 
swobodny spływ wody z zmeliorowanych użytków 
rolnych z powierzchni 2850 ha

1424 Sierpienica 27564 0 21,696
powyżej 5 m na części 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

TAK 1,2,3,4,5

1425 RW200020262279

Netta (Rospuda) od 
wypływu z jez. Bolesty do 
wypływu z jez. Necko ze 
Szczeberką od Blizny

Blizna 0 3,115 WZMiUW w Białymstoku x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1425 Blizna 26224 0,014 3,113
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 1,2,3

1426 RW2000202626199

Jegrznia (Lega) od 
wypływu z jez. Olecko 
Małe do wpływu do jez. 
Selmęt Wielki

Lega 0 34,152 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

1426 Jegrznia 2626 65,733 99,779
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK
A_541_W
A_538_W

Odtworzenie 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Lega w 
km 0 + 000 4+196 , 
obręb Sędki gm. Ełk , 
woj. warmińsko - 
mazurskie 
Odtworzenie 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Lega w 
km 4 + 196 8 + 757 , 
obręb Chełchy gm. 
Ełk , woj. warmińsko - 
mazurskie

NIE NIE TAK OCHK OCHK224, 
OCHK57 

Pojezierza 
Ełckiego, Doliny 

Legi 
TAK 0,1,2,3,4,5

1427 RW2000202626959

Jegrznia od wypływu z 
jeziora Dręstwo 
ozdzielenia się w Kuligach 
na stare koryto i Kan. 
Woźnawiejski

Jegrznia 13,662 22,278 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Rzeka Jegrznia jest głównym odbiornikiem wód z licznych 
jezior na terenie pow. Gołdapskiego, Ełckiego, 
Grajewskiego oraz zmeliorowanych obiektów 
melioracyjnych "Zgniłka", "Bargłów", "Rajgród". W celu 
prawidłowego funkcjonowania konieczne jest stałe 
utrzymywanie koryta we właściwym stanie. 

1427 Jegrznia 2626 20,081 28,688
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska NIE 3,4,5

1428 RW200020262859

Ełk (Łaźna Struga) od 
wypływu z jez. Litygajno 
do wpływu do jez. 
Łaśmiady z Połomką od 
Romoły

Ełk 59,598 79,084 ZMiUW w Olsztynie x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

1428 Ełk 2628 76,864 96,324
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH280016, 
OCHK224, 
OCHK262 

Ostoja Borecka, 
Pojezierza 

Ełckiego, Puszczy 
Boreckiej 

TAK 1,2,3,4

1429 RW200020262859

Ełk (Łaźna Struga) od 
wypływu z jez. Litygajno 
do wpływu do jez. 
Łaśmiady z Połomką od 
Romoły

Połomka 0 6,7 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

1429 Połomka 262856 0 6,654
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 1,2

1430 RW2000202654299
Omulew od Czarnej Rzeki 
do Sawicy z Sawicą od 
wypływu z jez. Sasek Mały

Omulew 78,257 103,749 ZMiUW w Olsztynie x x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego i racjonalnej gospodarki na użytkach 
rolnych.

1430 Omulew 2654 86,818 112,303
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1,2,3,4,5

1431 RW2000202654299
Omulew od Czarnej Rzeki 
do Sawicy z Sawicą od 
wypływu z jez. Sasek Mały

Sawica 0 16,869 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego (podtopienia).

1431 Sawica 26542 0,008 16,829
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1,2,3,5

1432 RW20002027545

Skrwa Lewa od Osetnicy 
do dopł. z jez. 
Lucieńskiego bez dopł. z 
jez. Lucieńskiego

Skrwa Lewa 15,795 19,96 WZMiUW w Warszawie X X x x X

Rzeka Skrwa Lewa na odcinkach 16+187-16+407; 18+411-
19+960 jest uregulowana, niewykonanie prac 
utrzymaniowych na bieżąco spowoduje zamulenie koryta 
co w konsekwencji doprowadzi  podtopień terenów 
rolnych, budowli komunikacyjnych na  tym odcinku rzeki.

1432 Skrwa Lewa 2754 17,8 21,333
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK9302 

Gostynińsko-
Włocławski Park 

Krajobrazowy 
(Mazowiecki) 

TAK 1,2

1433 RW20000275999 Zbiornik Włocławek Skrwa Lewa 0 0,634 WZMiUW w Warszawie X
Rzeka Skrwa Lewa na odcinku ujściowym jest 
bezpośredniej zlewni zbiornika Włocławek.

1433 Skrwa Lewa 2754 2,5 3,216
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

1434 RW20002027549
Skrwa Lewa od dopływu z 
jez.Lucieńskiego do ujścia

Skrwa Lewa 0,634 14,77 WZMiUW w Warszawie X X X X X X X

Na rzece Skrwie Lewej będącym ciekiem utrzymanie 
drożności i zapewnienie swobodnego przepływu wód na 
rzece jest priorytetem. Obok funkcji środowiskowej rzeka 
spełnia też istotną funkcję w ochronie 
przeciwpowodziowej. Występujący  na rzece Zbiornik 
Soczewka  w km 2+200-4+495, podczas wezbrań rzeki 
magazynuje nadmiary wód w celu wykorzystania jej w 
innym okresie oraz zmniejsza lub likwiduje fale 
powodziową na rzece.  Warunkiem uzyskania 
odpowiednich efektów z podpiętrzania  sztucznego 
zbiornika, oprócz podstawowego celu, jakim jest 
zwiększenie zasobów wody w zlewni, jest prawidłowa 
eksploatacja w tym konserwacja tych urządzeń 
piętrzących z uwzględnieniem potrzeb zachowania 
walorów przyrodniczych oraz ochrony krajobrazu.

1434 Skrwa Lewa 2754 3,216 17,336
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla, Fosforany, dobry brak danych zły naturalna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH140051, 
PK9302 

Dolina Skrwy 
Lewej, Gostynińsko-

Włocławski Park 
Krajobrazowy 
(Mazowiecki) 

TAK 0,1,3

1435 RW20002027859
Zgłowiączka wypływu z 
jez. Głuszyńskiego do 
Chodeczki bez Chodeczki

Zgłowiączka 32 50,6 KPZMiUW we Włocławku x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1435 Zgłowiączka 278 31,526 70,46
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH040037, 
OCHK137 

Słone Łąki w 
Dolinie 

Zgłowiączki, 
TAK 1,2,3,4,5

1436 RW200020278699
Chodeczka od wypływu z 
jez. Borzymowskiego do 
ujścia

Chodeczka 0 10,75 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1436 Chodeczka 2786 0,005 10,491
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
rolnictwo

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1437 RW20002027879
Zgłowiączka od Chodeczki 
do Lubieńki bez Lubieńki

Zgłowiączka 6,6 32 KPZMiUW we Włocławku x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1437 Zgłowiączka 278 6,66 31,526
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1438 RW20002027889
Lubienka od Rakutówki do 
ujścia

Lubieńka 0 5,6 KPZMiUW we Włocławku x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1438 Lubienka 2788 0 5,149
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

1439 RW20002027889
Lubienka od Rakutówki do 
ujścia

Lubieńka 5,6 7,1 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1439 Lubienka 2788 5,149 6,641
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

1440 RW2000202789
Zgłowiączka od Lubienki 
do ujścia

Zgłowiączka 0 1,666 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1440 Zgłowiączka 278 0,182 1,85
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Zasadowość ogólna, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH040039, 
PLB040003 

Włocławska Dolina 
Wisły, Dolina 
Dolnej Wisły 

TAK 2,4

1441 RW2000202789
Zgłowiączka od Lubienki 
do ujścia

Zgłowiączka 1,666 6,6 KPZMiUW we Włocławku x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1441 Zgłowiączka 278 1,85 6,66
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Zasadowość ogólna, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

1442 RW2000212339
Wisła od Sanny do 
Kamiennej

Wisła 295,2 324,5 RZGW w Warszawie x x
budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1442 Wisła 2 601,335 628,077
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki, 
Solec nad Wisłą 

TAK 0

1443 RW2000212339
Wisła od Sanny do 
Kamiennej

Wisła 295,2 324,5 RZGW w Warszawie x x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki, usunięcie przemiału 
poprawi warunki przejścia wód i spływu lodów w rejonie 
mostu w Annopolu

1443 Wisła 2 601,335 628,077
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki, 
Solec nad Wisłą 

TAK 0

1444 RW2000212339
Wisła od Sanny do 
Kamiennej

Wisła 295,2 324,5 RZGW w Warszawie x
budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1444 Wisła 2 601,335 628,077
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki, 
Solec nad Wisłą 

TAK 0

1445 RW2000212339
Wisła od Sanny do 
Kamiennej

Wisła 295,2 324,5 RZGW w Warszawie x
budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1445 Wisła 2 601,335 628,077
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki, 
Solec nad Wisłą 

TAK 0

1446 RW2000212339
Wisła od Sanny do 
Kamiennej

Wisła 295,2 324,5 RZGW w Warszawie x x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki, usunięcie przemiału 
poprawi warunki przejścia wód i spływu lodów.

1446 Wisła 2 601,335 628,077
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki, 
Solec nad Wisłą 

TAK 0

1447 RW2000212339
Wisła od Sanny do 
Kamiennej

Wisła 295,2 324,5 RZGW w Warszawie x
budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1447 Wisła 2 601,335 628,077
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki, 
Solec nad Wisłą 

TAK 0

1448 RW2000212339
Wisła od Sanny do 
Kamiennej

Wisła 295,2 324,5 RZGW w Warszawie x
budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1448 Wisła 2 601,335 628,077
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki, 
Solec nad Wisłą 

TAK 0

1449 RW2000212339
Wisła od Sanny do 
Kamiennej

Wisła 295,2 324,5 RZGW w Warszawie x
budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1449 Wisła 2 601,335 628,077
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki, 
Solec nad Wisłą 

TAK 0
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1450 RW2000212339
Wisła od Sanny do 
Kamiennej

Wisła 295,2 324,5 RZGW w Warszawie x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.

1450 Wisła 2 601,335 628,077
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki, 
Solec nad Wisłą 

TAK 0

1451 RW2000212339
Wisła od Sanny do 
Kamiennej

Wisła 295,2 324,5 RZGW w Warszawie x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.

1451 Wisła 2 601,335 628,077
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152, 
OCHK295 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki, 
Solec nad Wisłą 

TAK 0

1452 RW20002623352 Wisełka Kanał Świeciechów 0 6,03 WZMiUW w Lublinie x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

1452 Łacha 23356 1,8 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

1453 RW20002623989
Dopływ z Lasu 
Bonowskiego

Struga Nur 0 10,32 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1453
Dopływ z Lasu 
Bonowskiego

2398 0,4 10,782
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140004 Dolina Środkowej 
Wisły 

TAK 2,3,5

1454 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x x
budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1454 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1455 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x
budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1455 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1456 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki, usunięcie przemiału 
poprawi warunki przejścia wód i spływu lodów.

1456 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1457 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1457 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1458 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1458 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1459 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x
budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1459 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1460 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1460 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1461 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1461 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1462 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Kanał Puławski 0 0,5 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1462 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1463 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1463 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1464 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x
budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1464 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1465 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x
budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1465 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1466 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x
Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.

1466 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1467 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x
Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.

1467 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1468 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x
Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.

1468 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1469 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x
Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.

1469 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1470 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x
Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.

1470 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1471 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x x

Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.
Prace pogłębiarskie udroznią koryto a odłożony rumosz 
zabezpieczy budowle regulacyjną przed dalszymi 
uszkodzeniami

1471 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1472 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x

Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.

1472 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1473 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x
Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.

1473 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1474 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Wisła 324,5 391,8 RZGW w Warszawie x
Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.

1474 Wisła 2 536,373 601,335
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060045, 
PLB140004, 
PLB140006, 

REZ72, PK27, 
OCHK24, 
OCHK295, 
OCHK81 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Krowia 

Wyspa, 
Kazimierski Park 

Krajobrazowy, 
Chodelski, Solec 
nad Wisłą, Dolina 

TAK 0,2,5

1475 RW2000212399
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza

Martwica 0 7,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1475 Martwica 23712 4,006 9,9
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 
niska emisja, presja 
hydromorfologiczna

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 2,3,5

1476 RW20006237489 Wrzelowianka Martwica 7,6 14,2 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1476 Martwica 23712 9,9 12,546
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Tlen rozpuszczony, OWO, Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 2,3

1477 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Ciek B 0 0,254 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z zawala od 
śluzy wałowej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1477 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK191 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0

1478 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Kanał Magnuszewski 0 9,7 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych zapewniające ochronę terenu gminy 
Magnuszew, terenu zurbanizowanego i terenu 
wykorzystywanego rolniczo w uprawie warzyw i w 
sadownictwie. Na krótkich odcinkach rzeki odmulenie 
wynika z obowiązku nałożonego w pozowleniu 
wodnoprawnym.

1478 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB
PLH140016, 
PLB140003, 
PLB140004 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina Środkowej 

Wisły 

TAK 0

1479 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Ciek C 0 0,767 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z zawala od 
śluzy wałowej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1479 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK191 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0

1480 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Ciek D 0 0,109 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z zawala od 
śluzy wałowej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1480 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK191 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0

1481 RW20002625114 Dopływ spod Kletni Rów A 0 10,54 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1481 Dopływ spod Kletni 25114 8,793 18,208
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH140033 Podebłocie NIE 3,4,5

1482 RW200026251129 Odnoga Kanał Stężycki 0 9,886 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1482 Dopływ spod Brzezin 251122 0,24 8,222
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,5

1483 RW200026251129 Odnoga Nadwiślanka 0 5,42 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1483 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0
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1484 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Wisła 391,8 456,6 RZGW w Warszawie x
Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki.

1484 Wisła 2 475,047 536,373
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK
1_278_W
1_456_W
2_52_W

Budowa ostróg na 
prawym brzegu rz. 
Wisły w km 396-397 
w m. Stężyca
Zabezpieczenie 
lewego brzegu Wisły 
w km 419 wzdłuż 
wału p-pow. w m. 
Kużmy, gm. 
Kozienice, pow. 
kozienicki, woj. 
mazowieckie
Rozbudowa wału 
przeciwpowodzioweg
o rzeki Wisły w 
Dolinie Stężyckiej w 
km 4+100–9+600, 
obiekt 5 odbudowa 
dna starorzecza rzeki 
Wisły na długości ok 
9,9 km (na odcinku 
od Młynek do 
Prazmowa)

NIE TAK PLB, OCHK
PLB140004, 
OCHK191, 
OCHK75 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki), Dolina 

rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 0,2,3

1485 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Wisła 391,8 456,6 RZGW w Warszawie x

Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki. 

1485 Wisła 2 475,047 536,373
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK
1_278_W
1_456_W
2_52_W

Budowa ostróg na 
prawym brzegu rz. 
Wisły w km 396-397 
w m. Stężyca
Zabezpieczenie 
lewego brzegu Wisły 
w km 419 wzdłuż 
wału p-pow. w m. 
Kużmy, gm. 
Kozienice, pow. 
kozienicki, woj. 
mazowieckie
Rozbudowa wału 
przeciwpowodzioweg
o rzeki Wisły w 
Dolinie Stężyckiej w 
km 4+100–9+600, 
obiekt 5 odbudowa 
dna starorzecza rzeki 
Wisły na długości ok 
9,9 km (na odcinku 
od Młynek do 
Prazmowa)

NIE TAK PLB, OCHK
PLB140004, 
OCHK191, 
OCHK75 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki), Dolina 

rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 0,2,3

1486 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Wisła 391,8 456,6 RZGW w Warszawie x

Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki. Remont czterech 
ostróg (m. Wróble, gm. Maciejowice, pow. garwoliński, 
woj. mazowieckie)

1486 Wisła 2 475,047 536,373
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK
1_278_W
1_456_W
2_52_W

Budowa ostróg na 
prawym brzegu rz. 
Wisły w km 396-397 
w m. Stężyca
Zabezpieczenie 
lewego brzegu Wisły 
w km 419 wzdłuż 
wału p-pow. w m. 
Kużmy, gm. 
Kozienice, pow. 
kozienicki, woj. 
mazowieckie
Rozbudowa wału 
przeciwpowodzioweg
o rzeki Wisły w 
Dolinie Stężyckiej w 
km 4+100–9+600, 
obiekt 5 odbudowa 
dna starorzecza rzeki 
Wisły na długości ok 
9,9 km (na odcinku 
od Młynek do 
Prazmowa)

NIE TAK PLB, OCHK
PLB140004, 
OCHK191, 
OCHK75 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki), Dolina 

rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 0,2,3

1487 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Wisła 391,8 456,6 RZGW w Warszawie x

Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki. Zaplanowano B.L 
(m. Kuźmy,m. Kępa Bielańska, gm. kozienice, pow. 
kozienicki, woj. mazowieckie).:remont,,P1/421 - 232 mb, 
RL/421-422 - 1006mb, P1/422 -55mb,  oraz B.P. m. 
Antoniówka gm. Maciejowice pow. garwoliński woj. 
mazowieckie - remont poprzeczki P6/424-205mb

1487 Wisła 2 475,047 536,373
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK
1_278_W
1_456_W
2_52_W

Budowa ostróg na 
prawym brzegu rz. 
Wisły w km 396-397 
w m. Stężyca
Zabezpieczenie 
lewego brzegu Wisły 
w km 419 wzdłuż 
wału p-pow. w m. 
Kużmy, gm. 
Kozienice, pow. 
kozienicki, woj. 
mazowieckie
Rozbudowa wału 
przeciwpowodzioweg
o rzeki Wisły w 
Dolinie Stężyckiej w 
km 4+100–9+600, 
obiekt 5 odbudowa 
dna starorzecza rzeki 
Wisły na długości ok 
9,9 km (na odcinku 
od Młynek do 
Prazmowa)

NIE TAK PLB, OCHK
PLB140004, 
OCHK191, 
OCHK75 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki), Dolina 

rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 0,2,3

1488 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Wisła 391,8 456,6 RZGW w Warszawie x

Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki. Zaplanowano 
remont: OS2/426 - 184mb, RL/426-969mb, RL/427-
350mb, RL427-428 - 475mb, OS5/428- 110 mb + remont 
skrzydełka dolnego, P1/426 - 245mb, P3/426- 130 mb, 
P5/426 - 105 mb, P5A/426 - 121 mb, P7/426 100mb, 
P7/427 - 97 mb, P9/427 - 129mb, P1/428 - 50 mb, P3/428- 
55mb, OS3A/428-130mb 

1488 Wisła 2 475,047 536,373
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK
1_278_W
1_456_W
2_52_W

Budowa ostróg na 
prawym brzegu rz. 
Wisły w km 396-397 
w m. Stężyca
Zabezpieczenie 
lewego brzegu Wisły 
w km 419 wzdłuż 
wału p-pow. w m. 
Kużmy, gm. 
Kozienice, pow. 
kozienicki, woj. 
mazowieckie
Rozbudowa wału 
przeciwpowodzioweg
o rzeki Wisły w 
Dolinie Stężyckiej w 
km 4+100–9+600, 
obiekt 5 odbudowa 
dna starorzecza rzeki 
Wisły na długości ok 
9,9 km (na odcinku 
od Młynek do 
Prazmowa)

NIE TAK PLB, OCHK
PLB140004, 
OCHK191, 
OCHK75 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki), Dolina 

rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 0,2,3

1489 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Wisła 391,8 456,6 RZGW w Warszawie x Remont budowli zabezpieczy skarpy rzeki przed erozją 1489 Wisła 2 475,047 536,373
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK
1_278_W
1_456_W
2_52_W

Budowa ostróg na 
prawym brzegu rz. 
Wisły w km 396-397 
w m. Stężyca
Zabezpieczenie 
lewego brzegu Wisły 
w km 419 wzdłuż 
wału p-pow. w m. 
Kużmy, gm. 
Kozienice, pow. 
kozienicki, woj. 
mazowieckie
Rozbudowa wału 
przeciwpowodzioweg
o rzeki Wisły w 
Dolinie Stężyckiej w 
km 4+100–9+600, 
obiekt 5 odbudowa 
dna starorzecza rzeki 
Wisły na długości ok 
9,9 km (na odcinku 
od Młynek do 
Prazmowa)

NIE TAK PLB, OCHK
PLB140004, 
OCHK191, 
OCHK75 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki), Dolina 

rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 0,2,3

1490 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Wisła 391,8 456,6 RZGW w Warszawie x

Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej dewastacji, co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki. Zaplanowano 
remont budowli  RL/440 - 530 mb, RL/440-441 - 294 mb, 
P1/440 - 150 mb, P1/441 - 128 mb B.L m. Latków, gm. 
Magnuszew, woj. mazowieckie

1490 Wisła 2 475,047 536,373
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK
1_278_W
1_456_W
2_52_W

Budowa ostróg na 
prawym brzegu rz. 
Wisły w km 396-397 
w m. Stężyca
Zabezpieczenie 
lewego brzegu Wisły 
w km 419 wzdłuż 
wału p-pow. w m. 
Kużmy, gm. 
Kozienice, pow. 
kozienicki, woj. 
mazowieckie
Rozbudowa wału 
przeciwpowodzioweg
o rzeki Wisły w 
Dolinie Stężyckiej w 
km 4+100–9+600, 
obiekt 5 odbudowa 
dna starorzecza rzeki 
Wisły na długości ok 
9,9 km (na odcinku 
od Młynek do 
Prazmowa)

NIE TAK PLB, OCHK
PLB140004, 
OCHK191, 
OCHK75 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki), Dolina 

rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 0,2,3

1491 RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy Wisła 391,8 456,6 RZGW w Warszawie x
Remont budowli PT/451, uległa częściowemu 
uszkodzeniu 1491 Wisła 2 475,047 536,373

powyżej 5 m na całej długości 
odcinka

 21 wielka rzeka
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT słaby

Odczyn pH, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK
1_278_W
1_456_W
2_52_W

Budowa ostróg na 
prawym brzegu rz. 
Wisły w km 396-397 
w m. Stężyca
Zabezpieczenie 
lewego brzegu Wisły 
w km 419 wzdłuż 
wału p-pow. w m. 
Kużmy, gm. 
Kozienice, pow. 
kozienicki, woj. 
mazowieckie
Rozbudowa wału 
przeciwpowodzioweg
o rzeki Wisły w 
Dolinie Stężyckiej w 
km 4+100–9+600, 
obiekt 5 odbudowa 
dna starorzecza rzeki 
Wisły na długości ok 
9,9 km (na odcinku 
od Młynek do 
Prazmowa)

NIE TAK PLB, OCHK
PLB140004, 
OCHK191, 
OCHK75 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki), Dolina 

rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 0,2,3

1492 RW20001725529 Dopływ z Barcic Kanał A 0 8,3 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki - 
odwodnienie zawala, efekty - swobodny spływ wód 
powodziowych, zapobieganie podtopieniom przyległych 
użytków rolnych i terenów zabudowanych

1492 Dopływ z Barcic 25522 0,077 0,077
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH140016, 
PLB140003, 
PLB140004, 
OCHK308, 
OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina Środkowej 

Wisły, Warszawski, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 0,2,3,5

1493 RW200021257 Wisła od Pilicy do Jeziorki Stara Wilga 0 12,528 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 167 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1493 Stara Wilga 25512 1,002 1,002
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK191 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0,5

1494 RW200021257 Wisła od Pilicy do Jeziorki Wisła 457 463 RZGW w Warszawie x

budowle OS1/457, OS1, 3,5/458, Op462 uległy 
częściowemu zniszczeniu, brak napraw doprowadzi do ich 
dalszej destrukcja co zagrozi stateczności skarp 
brzegowych rzeki

1494 Wisła 2 470,176 474,751
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK
PLB140004, 
OCHK191, 
OCHK75 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki), Dolina 

TAK 0

1495 RW200021257 Wisła od Pilicy do Jeziorki Bielińskiego Kanał (Kanał Wilga Wisła) 0 0,43 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

1495 Kanał Bielińskiego 25534 4,954 5,384
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140001, 
PLB140011, 
OCHK191 

Ostoja Bagno 
Całowanie, Bagno 

Całowanie, 
Nadwiślański 

(powiat 
garwoliński, miński 

NIE 5

1496 RW200021257 Wisła od Pilicy do Jeziorki Wisła 474,9 474,9 RZGW w Warszawie x
remont ostrogi OS7/475 zlikwiduje ryzyko rozmycia 
skarpy brzegowej

1496 Wisła 2 457,652 457,97
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK308 

Dolina Środkowej 
Wisły, Warszawski 

TAK 0

1497 RW200021257 Wisła od Pilicy do Jeziorki Warszawicki Kanał (Kanał Warszawicki) 0 4,686 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

1497 Kanał Bielińskiego 25534 0,273 4,955
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH140001, 
PLB140004, 
PLB140011, 
OCHK191 

Ostoja Bagno 
Całowanie, Dolina 
Środkowej Wisły, 
Bagno Całowanie, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 

NIE 3,5

1498 RW200021257 Wisła od Pilicy do Jeziorki Wisła 478,5 478,5 RZGW w Warszawie x
budowla OS2/480 uległa częściowemu zniszczeniu,brak 
napraw doprowadzi do jej dalszej destrukcja co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki

1498 Wisła 2 453,999 454,638
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLB, OCHK
PLB140004, 

REZ216, 
OCHK308 

Dolina Środkowej 
Wisły, Łachy 

Brzeskie, 
Warszawski 

TAK 0,2

1499 RW200021257 Wisła od Pilicy do Jeziorki Bełch (Kanał Osiecki) 0 0,692 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

1499 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140001, 
PLB140011, 
OCHK191 

Ostoja Bagno 
Całowanie, Bagno 

Całowanie, 
Nadwiślański 

(powiat 
garwoliński, miński 

TAK 0

1500 RW200021257 Wisła od Pilicy do Jeziorki Wisła 487 488 RZGW w Warszawie x x

budowla Ol487/488 uległa częściowemu zniszczeniu,brak 
napraw doprowadzi do jej dalszej destrukcja co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki, usunięcie przemiału 
poprawi warunki przejścia wód i spływu lodów

1500 Wisła 2 440,701 446,36
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLB, OCHK
PLB140004, 

REZ1028, REZ215, 
OCHK308 

Dolina Środkowej 
Wisły, Wyspy 
Zawadowskie, 

Wyspy Świderskie, 
Warszawski 

TAK 0

1501 RW20002125971
Wisła od Jeziorki do 
Kanału Młocińskiego

Wisła 493,1 511,8 RZGW w Warszawie x
remonty i konserwacje budowli zatrzymają proces 
dalszego niszczenia a w konsekwencji zabezpieczą 
skutecznie skarpy brzegowe przed rozmywaniem

1501 Wisła 2 428,213 440,324
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły

Glin, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły zantropogenizowana niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLB, OCHK
PLB140004, 
REZ1028, 
OCHK308 

Dolina Środkowej 
Wisły, Wyspy 
Zawadowskie, 
Warszawski 

TAK 0

1502 RW20002125999
Wisła od Kanału 
Młocińskiego do Narwi

Czosnowianka 0 4,76 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

W sąsiedztwie rzeki znajduja się tereny zabudowane 
gminy Czosnów, rzeka odwadnia zawale Wisły, po 
przejściu fali powodziowej musi odprowadzić wody 
przesiąkowe, celem robót jest zapewnienie drożności 
koryta w celu sprawnego spływu wysokich wód, 
zapobieganie podtopieniom połozonych w zasiegu 
oddziaływania uzytków rolnych i terenów zabudowanych. 

1502 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140029, 
PLB140004, 
OCHK308 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Warszawski 

TAK 0

1503 RW20002125999
Wisła od Kanału 
Młocińskiego do Narwi

Wisła 524,7 538,6 RZGW w Warszawie x
planowane wycinki na wyspie zmniejszą zagrożenie 
powodziowe poprzez poprawę warunków przejścia wód 
wezbraniowych i spływu lodów

1503 Wisła 2 403,353 416,982
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, OCHK

PLH140029, 
PLB140004, 

REZ186, 
OCHK308 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Ławice Kiełpińskie, 

Warszawski 

TAK 0,2

1504 RW20002125999
Wisła od Kanału 
Młocińskiego do Narwi

Wisła 536 550,5 RZGW w Warszawie x x

planowane roboty pogłębiarskie zmniejszą zagrożenie 
powodziowe poprzez poprawę warunków przejścia wód 
wezbraniowych i spływu lodów, remont budowli 
zabezpieczy brzeg przed rozmywaniem

1504 Wisła 2 386,426 400,941
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, OCHK

PLH140029, 
PLB140004, 

REZ181, REZ186, 
OCHK308 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Kępy Kazuńskie, 

Ławice Kiełpińskie, 
Warszawski 

TAK 0
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1505 RW20002126399 Narew od Biebrzy do Pisy Narew 180,9 208 RZGW w Warszawie x x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej destrukcji co zgrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki; koszty robót : tama 
podłużna RL-187 w km 186+ 900 - 186+950; opaska 
brzegowa OL-189 w km 188+ 700 - 188+ 760; tama 
podłużna RL-197 w km 196+ 500 - 196+ 800; ostroga 
6/197 w km 196 + 850; ostroga 8/197 w km 196 + 950; 
opaska brzegowa OL-1/198 w km 197+ 00 - 197 + 520; 
opaska brzegowa OL-3/198 w km 197+ 520 - 197+ 540; 
opaska brzegowa OL-5/198 w km 197 + 540 - 197 + 580; 
ostroga w km 197 + 250; tama podłużna RL-198 w km 197 
+ 580 - 197 + 630;

1505 Narew 26 181,22 209,979
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK

PLH200024, 
PLB140014, 

PLB200008, PK36, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Przełomowa 
Dolina Narwi, 

Łomżyński Park 
Krajobrazowy 
Doliny Narwi, 

Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 0,5

1506 RW20002126399 Narew od Biebrzy do Pisy Narew 180,9 208 RZGW w Warszawie x x

 opaska brzegowa OL-7/198 w km 197+ 630 - 197+ 690; 
opaska brzegowa OL-9/198 w km 197+ 690 - 197 + 740; 
opaska brzegowa OL-11/198 w km 197 + 740 - 197 + 770; 
opaska brzegowa w km 197 + 770 - 197 + 870; ostrogi : 
2/199 w km 198 + 020; 4/199 w km 198+070; 6/199 w km 
198+ 220; 8/199 w km 198+ 270; 10/199 w km 198 + 320; 
1/199 w km 198+ 700; 3/199 w km 198+ 750; 5/199 w km 
198+ 800; 7/199 w km 198+850; 9/199 w km 198+ 900; 
opaska brzegowa OL-200 w km 199+220 - 199 +540; tama 
podłuzna w km 199+220 -199 + 630; opaska brzegowa w 
km 204 + 650 - 204 + 970; 

1506 Narew 26 181,22 209,979
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK

PLH200024, 
PLB140014, 

PLB200008, PK36, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Przełomowa 
Dolina Narwi, 

Łomżyński Park 
Krajobrazowy 
Doliny Narwi, 

Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 0,5

1507 RW20002126399 Narew od Biebrzy do Pisy Jarząbka 0 3,415 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
szczegółowych w granicach zlewni cieku tj. 
zmeliorowanych grunty wsi Pniewo.

1507 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200024, 
PLB200008, PK36 

Ostoja Narwiańska, 
Przełomowa Dolina 
Narwi, Łomżyński 
Park Krajobrazowy 

Doliny Narwi 

TAK 0

1508 RW20002126399 Narew od Biebrzy do Pisy Obrytka 0 5,957 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
właściwych warunków do korzystania z wody w stanie 
niepogorszonym lub odtworzeniem wcześniej 
istniejącego stanu dna, brzegów wody, urządzeń 
wodnych. Utrzymanie prawidłowej przepustowości 
koryta cieku gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodnych znajdujących się w granicach cieku, w 
tym urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
szczegółowych w granicach zlewni cieku tj. 
zmeliorowanych grunty wsi Pniewo.

1508 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200024, 
PLB200008, PK36 

Ostoja Narwiańska, 
Przełomowa Dolina 
Narwi, Łomżyński 
Park Krajobrazowy 

Doliny Narwi 

TAK 0

1509 RW20002126399 Narew od Biebrzy do Pisy Odprowadzalnik D ob. Bagno - Wizna 0 1,875 WZMiUW w Białymstoku x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna, 

1509 Dopływ z Bagna Wizna 26316 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200005 

Dolina Biebrzy, 
Bagno Wizna 

TAK 1,2

1510 RW20002126539 Narew od Pisy do Omulwi Narew 145,6 147,3 RZGW w Warszawie x x x

planowane wycinki wikliny w km 146-147, brzeg prawy, 
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejscia wód wezbraniowych i spływu lodów; 
budowle w km 145+600 - 147+300 uległy częściowemu 
zniszczeniu , brak napraw doprowadzi do ich dalszej 
destrukcji co zagrozi stateczności skarp brzegowych rzeki; 
nabrzeże portowe w km 146+800 - 146+900 oraz bud. 
:opaska brzegowa OL-1/147 w km 146+150 - 146+ 300; 
opaska brzegowa OL2/147 w km 146+800 - 146+950; 
opaska brzegowa OL3/147 w km 146+950 - 147,0; ostrogi 
: 7/147 w km 146+500; 8/147 wkm 146+700; 9/147 w km 
146+750; 2/148 w km 147+050;

1510 Narew 26 145,132 146,87
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 0,2

1511 RW20002126539 Narew od Pisy do Omulwi Narew 147,3 164 RZGW w Warszawie x x x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej destrukcji co zgrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki; koszty robót : 
10/148 w km 147+400; 12/148 w km 147+450; 14/148 w 
km 147 + 550; 16/148 w km 147+ 650; 18/148 2 km 147+ 
700, 20/148 w km 147+ 800; 22/148 w km 147+ 850; 
opaska brzegowa OL-1/148 w km 147,0 - 147,850; bulwar 
betonowy OL-148 w km 147+300 - 147+670; ostrogi : 
3/149 w km 148+100; 5/149 w km 148+ 150; 7/149 w km 
148+ 250; 2/149 w km 148+020; 10/149 2 km 148+ 200; 
12/149 w km 148 + 250; 14/149 w km 148+280; 16/149 w 
km 148 + 330; 18/149 w km 148 + 450; 20/149 w km 148+ 
500; opaska brzegowa OL-150 w km 149+ 100 - 149 + 280; 
ostrogi : 1/150 w km 149+300; 3/150 w km 149 + 400; 
13/150 w km 149+ 900; 16/150 w km 149 + 350; 18/150 
w km 149+ 450; 20/150 w km 149+ 500; 2/151 w km 
150+100; 13/151 w km 150+ 800; opaska brzegowa OP-
151/2 w km 150+800 - 151+ 100; opaska brzegowa OL-
152/3 w km 151+ 850 - 152+ 100; ostrogi 

1511 Narew 26 146,87 163,943
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 0

1512 RW20002126539 Narew od Pisy do Omulwi Narew 147,3 164 RZGW w Warszawie x x

10/153 w km 152+100; 152+ 250; opaska brzegowa OP1-
153 w km 152+ 400 - 152+450; ostroga 11/153 w km 
152+500; opaska brzegowa OP-153/4 w km 152+ 900 - 
153 +400; ostrogi : 2/154 w km 153 + 010; 6/154 w km 
153+060; 8/154 w km 153+150; 10/154 w km 153+ 300; 
12/154 w km 153+ 500; 14/154 w km 153+ 550; 16/154 w 
km 153+ 600; 15/154 w km 153 + 700; 18/154 w km 153+ 
650; 17/154 w k 153+ 750; 19/154 w km 153+ 800; 
27/154 w km 153+800; ostroga 29/154 w km 153+ 850; 
opaska brzegowa OL-154 w km 153+ 200 - 153+430; 
ostroga 26/154 w km 153+900; ostroga 28/154 w km 
153+ 950;

1512 Narew 26 146,87 163,943
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 0

1513 RW20002126539 Narew od Pisy do Omulwi Narew 147,3 164 RZGW w Warszawie x x

 ostrogi : 9/154 w km 153+400; 11/154 w km 153+450; 
13/154 w km 153+ 500; 2/155 w km 154+400; 6/155 w 
km 154+ 550, opaska brzegiowa OL-1/155 w km 154+ 600 
- 154+ 730; ostroga 1/155 w km 154+ 650; opaska 
brzegowa OL-2/155 w km 154+ 600 - 154 + 650 ; ostrogi : 
3/155 w km 154+700; 5/155 w km 154+750; 7/155 w km 
154+ 800; 9/155 w km 154+ 850; opaska brzegowa OP-
1/155 w km 154 + 890 - 154+970; opaska brzegowa OP-
2/155 w km 154+ 970 - 155,0; ostroga 13/155 w km 
154+990; ostroga 1/156 , 2/158, 5/159, 7/159, tama 
regulacyjna RL - 160, opaska brzegowa OP - 163, opaska 
brzegowa OP - 164 

1513 Narew 26 146,87 163,943
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 0

1514 RW20002126539 Narew od Pisy do Omulwi Narew 170 180,9 RZGW w Warszawie x x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej destrukcji co zgrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki; koszty robót : skarp 
brzegowych. ; koszty robót : opaska brzegowa OP-172 w 
km 171 + 600 - 171 + 940; poprzeczka P3/172 w km 
171+800; ostroga 2/173 w km 172+ 070; ostroga 1/173 w 
km 172+ 100; poprzeczka P3/173 2 km 172+ 300; 
poprzeczka P5/173 w km 172 + 350; poprzeczka P2/173 w 
km 172+ 200; poprzeczka P4/173 w km 172+ 400; tama 
podłuzna RL-173/4 w km 172+ 500 - 173 + 300; 
poprzeczka P1/174 w km 173+ 600; tama podłużna RP-
174 w km 173 + 300 - 173 + 700; poprzeczka P3/174 w km 
173+ 700; poprzeczka P5/174 w km 173+ 800; poprzeczka 
P7/174 w km 173+ 900; ostroga 5/174 w km 173 + 900; 
ostroga 6/174 w km 173+ 900; poprzeczka P2/174 w km 
173 + 600; ostroga 3/174 w km 173 + 750; ostroga 2/174 
w km 173 + 080; poprzeczka P4/174 w km 173+ 830;

1514 Narew 26 170,077 181,22
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 0

1515 RW20002126539 Narew od Pisy do Omulwi Narew 170 180,9 RZGW w Warszawie x

 opaska brzegowa OL-174 w km 173 + 600 - 173 + 930; 
poprzeczka P6/174 w km 173 + 960, ostroga 2/175 w km 
174 + 020; poprzeczka P6/175 w km 174+ 130; 
poprzeczka P8/175 w km 174 + 200; poprzeczka P1/175 w 
km 174+ 600; poprzeczka P4-175 w km 174 + 680; 
poprzeczka P7/175 w km 174 + 720; ostroga 9/175 w km 
174 + 800; poprzeczka P2/175 w km 174 + 070; 
poprzeczka P4/175 w km 174 + 160; poprzeczka P5/175 w 
km 174 + 720; poprzeczka P11/175 w km 174 + 900; 
opaska brzegowa OL-176 w km 175 + 050 - 175 + 370; 
ostroga 3/176 w km 175 + 500; ostroga 6/177 w km 176 + 
350; opaska brzegowa OP-177 w km 176 + 020 - 176 + 
370; opaska brzegowa OL-177 w km 176+ 400 - 176 + 650; 
ostroga 2/180 w km 179 + 060; ostroga 1/180 w km 179+ 
200; opaska brzegowa OP-180 w km 179 + 060 - 179 + 
200; tama podłużna RL-180 w km 179+ 300 - 179+ 400; 
ostroga 3/180 w km 179+ 250; ostroga 4/180 w km 179+ 
150; ostroga 1/181 w km 180+ 200; 

1515 Narew 26 170,077 181,22
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna niska emisja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200024, 
PLB140014, 
OCHK271 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Dolnej 

Narwi, Równiny 
Kurpiowskiej i 

Doliny Dolnej Narwi 

TAK 0

1516 RW20002126555
Narew od Omulwi do 
Różu

Narew 123,7 145,6 RZGW w Warszawie x x

 budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej destrukcji co zgrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki; ostrogi : 10/124 w 
km 123+900; 6/125 w km 125+400; 12/126 w km 
125+400; 2/127 w km 126+100; 9/128 w km 128+250; 
5/129 w km 128+500; ; ostroga 7/131 w km 130+400; 
ostroga 8/131 w km 130+150; ; ostrogi : 14/132 w 
km131+950; 2/133 w km 132+050; 4/133 w km 132+100; 
6/133 w km 132+150; 5/133 w km 132+700; 7/133 w km 
132+750; 10/133 

1516 Narew 26 122,815 145,132
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna niska emisja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 0

1517 RW20002126555
Narew od Omulwi do 
Różu

Narew 123,7 145,6 RZGW w Warszawie x x

opaska brzegowa OL-134 w km 133+400-133+580; ostrogi 
: 4/134 w km 133+450; 5/134 w km 133+550; 14/134 w 
km 133+850; opaska brzegowa OP-134/5w km 133+850 - 
134+250; opaska brzegowa OL-134/5 w km 133+ 850 - 
134+250; ostroga 8/135 w km 134+600; opaska brzegowa 
OL-135 w km 134+850 - 134+980; opaska brzegowa OL-
136 w km 135+550 - 135+650; ostroga 14/136 w km 
135+600; opaska brzegowa OL-137 w km 136+050 - 
136+190; ostroga 1/138 w km 137+950; opaska brzegowa 
OP - 139 w km 138+500 - 139,0; ostroga 10/139 w km 
138+950; opaska brzegowa OP-140 w km 139+860 - 
139,0; ostroga 8/140, 12/140

1517 Narew 26 122,815 145,132
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna niska emisja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 0

1518 RW20002126555
Narew od Omulwi do 
Różu

Narew 123,7 145,6 RZGW w Warszawie x x

 17/140 w km 139+800; 15/141 w km 140+800; opaska 
brzegowa OP-143 w km 1142+700 - 142 +900; opaska 
brzegowa OL-143/144 w km 143+950 - 144+ 050; opaska 
brzegowa OP -144 w km 143+ 600 - 143 + 800; ostroga 
6/144 w km 143+300; ostroga 8/144 w km 143+400; 
ostroga 15/144 w km 143+959; opaska brzegowa OP-
144/5 w km 143+ 950 - 144 + 050; ostroga 5/145 w km 
144+450; ostroga 7/145 w km 114 + 550; ostroga 6/145 w 
km 144 + 300; ostroga 8/145 w km 144 + 400; opaska 
brzegowa OL-146 w km 145+200 - 145 + 270; opaska 
brzegowa OP- 146 w km 145+400 - 145 + 600 ;

1518 Narew 26 122,815 145,132
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna niska emisja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 0

1519 RW20002126555
Narew od Omulwi do 
Różu

Narew 123,7 145,6 RZGW w Warszawie x x

opaska brzegowa OL-129 w km 128+500 - 128+760; 
opaska brzegowa OL-129/130 w km 128+760 - 129+140; 
opaska brzegowa OP-129 w km 128,0 -128+400; opaska 
brzegowa OP-130 w km 129+300 - 129+560; opaska 
brzegowa OP-131/2 w km 132+800 - 133+100

1519 Narew 26 122,815 145,132
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna niska emisja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 0

1520 RW20002126599
Narew od Różu do 
zbiornika Dębe

Narew 62,5 75 RZGW w Warszawie x x

usuwanie drzew na wyspach w celu poprawienia spływu 
wód, budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak 
napraw doprowadzi do ich dalszej destrukcji co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki; usuwanie 
przemiałów oraz wycinka drzew ułatwi przepływ wód 
wezbraniowych, koszty robót : ostrogi : 6/63, 10/63, 
12/63, 8/64, 5/65, 7/65, 3/66, 7/64, 3/64, 3/65, 4/66, 
5/66, 2/68, 3/68, 4/68, 8,69, 1/68, 5/68, 3/70, 5/70, 7/70, 
3/71, 7/71, 13/71, 15/71, 4/72, 8/72, 10/72, 3/73, 7/73, 
13/73, 3/74, 5/74, 9/73, 9/70, 6/71, 8/72, 14/72, 1/73, 
4/74, 6/74, 7/74, 1/70, 5/73, 12/72 tam równoległych : RL-
65, RP-66/67, RL-69, przetamowanie : PtI/64 usuwanie 
przemiałów w km 71+800 - 71+200 , 74+600 - 75+00 
kubatura 20 000 m3

1520 Narew 26 61,086 73,671
powyżej 5 m na części 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB140014, PK40 

Dolina Dolnej 
Narwi, 

Nadbużański Park 
Krajobrazowy 

TAK 0,3

1521 RW20002126599
Narew od Różu do 
zbiornika Dębe

Narew 75 90 RZGW w Warszawie x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej destrukcji co zgrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki; usuwanie 
przemiałów ułatwi przepływ wód wezbraniowych, ostrogi 
: 1/77, 10/77, 12/77, 7/79, 5/80, 10/80, 8/81, 12/88 tamy 
równoległe : RP-77, RP-83, opaska brzegowa OL-83 
usuwanie przemiałów w km 85+700 - 86+100 kubatura 40 
000 m3 

1521 Narew 26 73,671 88,808
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB140014, PK40 

Dolina Dolnej 
Narwi, 

Nadbużański Park 
Krajobrazowy 

TAK 0,2

1522 RW20002126599
Narew od Różu do 
zbiornika Dębe

Narew 90 108,5 RZGW w Warszawie x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu , brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej destrukcji co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki , usuwanie 
przemiałów ułatwi przepływ wód wezbraniowych, ostrogi 
: 8/108, 2/109, 6/109, 8/109 tamy równoległe : RL-106, RL-
108 przetamowania : PtII/100, PtIV/104 usuwanie 
przemiałów w km 91+800 - 92+200, kubatura 30 000 m3 
usuwanie przemiałów w km 92+800 - 93+100, kubatura 
20 000 m3 usuwanie przemiałów w km 101+700 - 
102+200 kubatora 40 000 m3 usuwanie mprzemiałów w 
km 108 + 300 - 108 + 500 kubatura 20 000 m3 

1522 Narew 26 88,808 107,477
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 0,2

1523 RW20002126599
Narew od Różu do 
zbiornika Dębe

Narew 108 123,7 RZGW w Warszawie x x

budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej destrukcji co zgrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki; koszty robót : 
ostrogi : 2/109 w km 108+100 ; 6/109 w km 108 +200; 
8/109 w km 108 +300; 2/110 w km 109 +100; 3/110 w km 
109+600; 8/110 w km 109+400; 12/110 w km 109+800; 
14/110 w km 109+950; 2/117 w km 110+100; 5/111 w km 
110+200; 8/111 w km 110+400; 10/111 w km 110+900; 
3/113 w km 112+300; 5/113 w km 112+400; 7/113 w km 
112+700; 9/113 w km 112+800; 13/113 w km 112+900; 
6/115 w km 114+700; 10/116 w km 115+500; 6/117 w km 
116+100; 14/117 w km 116+700; 16/117 w km 116+900; 
10/118 w km 117+300; 2/119 w km 118+100; opaska 
brzegowa OL-121/2 w km 120+500 - 121+250; ; ostrogi : 
2/123 w km 122+700; 4/123 w km 122+800; 6/123 w km 
122+950; ostroga 2/124 w km 123+100; ostroga 1/124 w 
km 123+400; 

1523 Narew 26 106,972 122,815
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 0,2,4

1524 RW20002126599
Narew od Różu do 
zbiornika Dębe

Narew 108 123,7 RZGW w Warszawie x x opaska brzegowa OP -122 w km 121+100 - 121+650 1524 Narew 26 106,972 122,815
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140014 Dolina Dolnej 
Narwi 

TAK 0,2,4

1525 RW200021266199
Bug od granicy RP do 
Huczwy

Bug Graniczny 547,2 587,2 RZGW w Warszawie x x
remont opaski OL/581 zlikwiduje zagrożenie rozmywania 
skarpy brzegowej, usuwanie zatorów w km 547,2-587,2 
spowoduje udrożnienie koryta

1525 Bug 26714 573,039 621,101
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060035, 
PLB060003, 
OCHK1872, 

OCHK34 

Zachodniowołyńsk
a Dolina Bugu, 

Dolina Środkowego 
Bugu, Nadbużański 

(Lubelskie), 
Dołhobyczowski 

TAK 0,5

1526 RW2000212663113
Bug od Huczwy do 
Studianki

Bug Graniczny 525,4 547,2 RZGW w Warszawie x
remont opaski OL/538-zapobiegnie zjawiskom 
osuwiskowym skarpy zagrażającym zabudowaniom i 
kościołowi /zabytek/

1526 Bug 26714 549,51 573,039
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

Azot Kjeldahla, Fosforany, Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060035, 
PLB060003, 
OCHK1872 

Zachodniowołyńsk
a Dolina Bugu, 

Dolina Środkowego 
Bugu, Nadbużański 

(Lubelskie) 

TAK 0

1527 RW2000212663159
Bug od Zołotuchy do 
Wełnianki

Bug Graniczny 479,2 506,5 RZGW w Warszawie x
usuwanie zatorów w km 479,2-506,5 -spowoduje 
udrożnienie koryta rzeki 

1527 Bug 26714 499,7 530,745
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK
PLH060032, 

PLB060003, PK54, 
OCHK112 

Poleska Dolina 
Bugu, Dolina 

Środkowego Bugu, 
Strzelecki Park 
Krajobrazowy, 
Grabowiecko-

Strzelecki 

TAK 0,4

1528 RW200021266359
Bug od Uherki do 
Włodawki

Bug Graniczny 378,5 429,7 RZGW w Warszawie x
usuwanie zatorów (km 378,5-429,7) spowoduje 
udrożnienie koryta

1528 Bug 26714 380,208 440,438
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Zasadowość ogólna, Fosforany, 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR)

dobry brak danych zły rolno-leśna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060032, 
PLB060003, 
OCHK239 

Poleska Dolina 
Bugu, Dolina 

Środkowego Bugu, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 0,5

1529 RW2000212663939
Bug od Włodawki do 
Grabara

Bug Graniczny 315,5 378,5 RZGW w Warszawie x x

usuwanie zatorów( km315,5-378,5)- spowoduje 
udrożnienie koryta, remonty opasek zlikwidują zagrożenie 
rozmywania skarpy brzegowej, zapobiegną uszkodzeniu 
budynków

1529 Bug 26714 311,048 380,208
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Zasadowość ogólna, Fosforany, 
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 
rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK 3_1126_W 

Odbudowa opaski 
brzegowej w km 364 -
365 rzeki Bug w m. 
Stawki

NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH060032, 
PLB060003, 
OCHK1872, 
OCHK239 

Poleska Dolina 
Bugu, Dolina 

Środkowego Bugu, 
Nadbużański 

(Lubelskie), Poleski 
Obszar 

Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 0

1530 RW2000212663939
Bug od Włodawki do 
Grabara

Ciek O 0 2,47 WZMiUW w Lublinie x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1530 Dopływ z Kolonii Liszny 267143916 0,473 1,667
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Zasadowość ogólna, Fosforany, 
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 
rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB060003, 
OCHK1872 

Dolina Środkowego 
Bugu, Nadbużański 

(Lubelskie) 
NIE 3
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1531 RW2000212663939
Bug od Włodawki do 
Grabara

Stare Bużysko 0 7,28 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1531 Dopływ spod Dołhobród 26714376 0 5,112
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Zasadowość ogólna, Fosforany, 
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 
rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060032, 
PLB060003, 
OCHK1872 

Poleska Dolina 
Bugu, Dolina 

Środkowego Bugu, 
Nadbużański 
(Lubelskie) 

TAK 0,3

1532 RW2000212663999 Bug od Grabara do Krzny Bug Graniczny 272,2 315,5 RZGW w Warszawie x
remont opasek: OL/276 i Ol/307 zlikwiduje zagrożenie 
rozmywania skarpy brzegowej, zapobiegnie uszkodzeniu 
budynków

1532 Bug 26714 269,472 311,048
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitoplankton 

(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB060003, 
OCHK1872 

Dolina Środkowego 
Bugu, Nadbużański 

(Lubelskie) 
TAK 0,4

1533 RW2000212665533
Bug od Krzny do 
Niemirowa

Bug 224,2 272,2 RZGW w Warszawie x
Remont opaski w m. Krzyczew na dł. 220m zabezpieczy 
zagrożone budynki mieszkalne oraz gospodarcze

1533 Bug 26714 215,108 269,472
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitoplankton (wskaźnik 

fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE TAK 3_1999_W 

Ubezpieczenie 
lewego brzegu rzeki 
Bug Graniczny w km 
268 -269 w m. 
Krzyczew 

NIE TAK PLH, PLB, PK
PLH140011, 
PLB140001, 

PK6301 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Park 
Krajobrazowy 

Podlaski Przełom 
Bugu (Lubelski) 

TAK 0,2

1534 RW200021266559
Bug od granicy w 
Niemirowie do Kamianki

Bug 191,57 224,2 RZGW w Warszawie  x  x
uszkodzona tama równoległa Rl/208, dł. 190 m, km. 208,5 
m. Zabuże, gm Sarnaki, pow. Łosice ochrona brzegu przed 
erozją.

1534 Bug 26714 183,457 215,108
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

ChZT-Mn, OWO, Fosforany, Fitoplankton 
(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK
PLH140011, 
PLB140001, 

PK6302 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Park 
Krajobrazowy 

Podlaski Przełom 
Bugu (Mazowiecki) 

TAK 0

1535 RW200021266591
Bug od Kamianki do 
Kołodziejki

Bug 169,9 191,57 RZGW w Warszawie  x  x  x Usuwanie zatorów z powalonych drzew, 1535 Bug 26714 161,604 183,457
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, OWO, Fitoplankton (wskaźnik 

fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK
PLH140011, 

PLB140001, PK40, 
PK6302 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy, 
Park Krajobrazowy 
Podlaski Przełom 

Bugu (Mazowiecki) 

TAK 0,1

1536 RW200021266759
Bug od Kołodziejki do 
Broku

Ciek B 0 9,569 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymaniie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z 
obiektów melioracji szczegółowych o pow.130 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej. Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia 
wód wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

1536
Dopływ spod Rytel-

Olechnów
26714738 0,134 0

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność źródła 21 wielka rzeka
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT słaby

ChZT-Mn, OWO, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 0,2,3,4

1537 RW200021266759
Bug od Kołodziejki do 
Broku

Bug 83 169,9 RZGW w Warszawie  x  x  x Usuwanie zatorów z powalonych drzew 1537 Bug 26714 79,939 161,604
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, OWO, Fitoplankton (wskaźnik 

fitoplanktonowy IFPL), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH140011, 
PLB140001, 

REZ197, PK40, 
OCHK1871, 
OCHK4201 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 
Bugu, Wydma 
Mołożewska, 

Nadbużański Park 
Krajobrazowy, 
Nadbużański 

(Mazowieckie), 
Doliny Bugu i 

Nurca 
(Mazowiecki) 

TAK 0,2,3

1538 RW200021266979
Bug od Broku do dopł. z 
Sitna

Bug 17,2 83 RZGW w Warszawie x x x x Udrożnienie rzeki przez pogłębienie jej koryta do km 34 1538 Bug 26714 15,38 79,939
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

ChZT-Mn, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_490_W

Odbudowa budowli 
regulacyjnych i prace 
udrożnieniowe w 
korycie w celu 
umożliwienia spływu 
wielkich wód na 
rzece Bug w km 12 - 
34.

TAK 4_135_W

Ubezpieczenie 
prawego brzegu rz. 
Bug, km 54, m. 
Szumin wraz z 
udrożnieniem koryta 
rzeki

NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 0,4

1539 RW20002126699
Bug od dopł. z Sitna do 
ujścia

Bug 17 17,2 RZGW w Warszawie x

Udrożnienie ujściowego odcinka koryta rzeki dla 
swobodnego spływu wód szczególnie powodziowych, 
zmniejszenie przyczyn powstawania zatorów lodowych, 
poprawa warunków żeglugi śródlądowej.

1539 Bug 26714 14,833 15,38
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, Fitoplankton (wskaźnik 

fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_490_W

Odbudowa budowli 
regulacyjnych i prace 
udrożnieniowe w 
korycie w celu 
umożliwienia spływu 
wielkich wód na 
rzece Bug w km 12 - 
34.

NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

TAK 0

1540 RW200021269
Narew od Zalewu 
Zegrzyńskiego do ujścia

Narew 0 21,6 RZGW w Warszawie x x

Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej destrukcja co zagrozi 
stateczności skarp brzegowych rzeki oraz bezpieczeństwu 
budowli znajdujacych się w bliskiej odległości od skarp; 
Pomiary geodezyjne poniżej Stopnia Wodnego Dębe (na 
odcinku 18+000 - 21+600) obrazują postęp erozji dennej 
poniżej jazu

1540 Narew 26 0 21,272
powyżej 5 m na części 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140029, 
PLB140004, 
OCHK308 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Warszawski 

TAK 0

1541 RW200021269
Narew od Zalewu 
Zegrzyńskiego do ujścia

Rów Skrzeszewski 0 5,16 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka przepływa przez tereny zmeliorowane gminy 
Wieliszew, w jej rejonie wystepuja również tereny 
zabudowane, jest odbiornikiem rowów szczegółowych. 
Celem robót jest zapewnienie drożności koryta w celu 
sprawnego spływu wysokich wód, zapobieganie 
podtopieniom połozonych w zasiegu oddziaływania 
uzytków rolnych i terenów zabudowanych,

1541 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0

1542 RW2000212739
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek

Rz. Doprowadzalnik Kępa Polska 0 3,7 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ciek powstały z odbudowania starorza rzeki Wisły po 
wybudowaniu wałów przeciwpowodziowych dol. 
Zakrzewo - Kępa Polska, ma duze znaczenie 
przeciwpowdziowe odprowadza wody infiltrujace przez 
wał do pompowni przeciwpowdziowej Kępa Polska a 
następnie do rzeki Wisły. Powierzchnia doliny zalewu 
wodą 1% wynosi 736 ha

1542 Starorzecze Wisły 27316 0,346 3,99
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140029, 
PLB140004, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Nadwiślański 

(powiat płoński, 
płocki i 

sochaczewski) 

TAK 2

1543 RW2000212739
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek

Rzeka Rów A-4 0 0,61 WZMiUW w Warszawie x x x x x x  x

Ciek powstały z odbudowania starozerza rzeki Wisły po 
wybudowaniu wałow przeciwpowodziowychdol. Rakowo - 
Drwały , ma duze znaczenie przeciwpowdziowe stanowi 
alternatywe grawitacyjnego odprowadzenia wód w 
przypadku awari pompowni 
przeciwpowodziowej.Powierzchnia doliny zalewu wodą 
1% wynosi 1361 ha

1543 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140029, 
PLB140004, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Nadwiślański 

(powiat płoński, 
płocki i 

sochaczewski) 

TAK 0

1544 RW2000212739
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek

Wilczek 0 9,36 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

rzeka przepływa przez tereny zmeliorowane gminy 
Leoncin, jest odbiornikiem rowów szczegółowych oraz 
odwadnia zawale Wisły, po przejściu fali powodziowej 
musi odprowadzić wody przesiakowe. Roboty maja na 
celu .zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego 
spływu wysokich wód, zapobieganie podtopieniom 
połozonych w zasiegu oddziaływania uzytków rolnych i 
terenów zabudowanych.

1544 Wilczek 27152 0,366 0,366
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140029, 
PLB140004, 
OCHK308 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Warszawski 

TAK 0,1

1545 RW2000212739
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek

Kanał Doprowadzalnik Białobrzegi 0 2,32 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Kanał powstały z połączenia starorzecza rzeki Wisły 
sztucznym korytem po wybudowaniu wałow 
przeciwpowodziowych dol. Białobrzegi, ma duze 
znaczenie przeciwpowdziowe odprowadza wody 
infiltrujace przez wal do pompowni przeciwpowdziowej 
Wykowo a następnie do rzeki Wisły. Powierzchnia doliny 
zalewu wodą 1% wynosi 1313 ha

1545 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1546 RW2000212739
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek

Kanał Doprowadzalnik Białobrzegi 3,851 4,456 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Kanał powstały połączenia starożecza rzeki Wisły 
sztucznym korytem po wybudowaniu wałów 
przeciwpowodziowych dol. Białobrzegi, ma duze 
znaczenie przeciwpowdziowe odprowadza wody 
infiltrujace przez wal do pompowni przeciwpowdziowej 
Wykowo a następnie do rzeki Wisły. Powierzchnia doliny 
zalewu wodą 1% wynosi 1313 ha

1546 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1547 RW2000212739
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek

Kanał Doprowadzalnik Białobrzegi 4,677 4,792 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Kanał powstały połączenia starożecza rzeki Wisły 
sztucznym korytem po wybudowaniu wałów 
przeciwpowodziowych dol. Białobrzegi, ma duze 
znaczenie przeciwpowdziowe odprowadza wody 
infiltrujace przez wal do pompowni przeciwpowdziowej 
Wykowo a następnie do rzeki Wisły. Powierzchnia doliny 
zalewu wodą 1% wynosi 1313 ha

1547 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1548 RW2000212739
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek

Kanał Doprowadzalnik Białobrzegi 4,906 7,751 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Kanał powstały z połączenia starorzecza rzeki Wisły 
sztucznym korytem po wybudowaniu wałow 
przeciwpowodziowych dol. Białobrzegi, ma duze 
znaczenie przeciwpowdziowe odprowadza wody 
infiltrujące przez wał do pompowni przeciwpowdziowej 
Wykowo a następnie do rzeki Wisły. Powierzchnia doliny 
zalewu wodą 1% wynosi 1313 ha

1548 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1549 RW2000212739
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek

Wisła 550,5 632,3 RZGW w Warszawie x
planowane roboty pogłębiarskie zmniejszają zagrożenie 
powodziowe poprzez poprawę warunków przejścia wód 
wezbraniowych i spływu lodów. 

1549 Wisła 2 307,776 386,426
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, OCHK

PLH140029, 
PLB140004, 
REZ1015, 

REZ1016, REZ169, 
REZ170, REZ171, 
REZ172, REZ181, 
REZ184, REZ185, 

OCHK111, 
OCHK193, 
OCHK194, 
OCHK308

Kampinoska Dolina 
Wisły, Dolina 

Środkowej Wisły, 
Ławice 

Troszyńskie, 
Wyspy 

Białobrzeskie, 
Kępa Rakowska, 
Kępa Antonińska, 

Wyspy 
Zakrzewskie, Kępa 
Wykowska, Kępy 
Kazuńskie, Zakole 

Zakroczymskie, 
Wikliny Wiślane, 

Gostynińsko-
Gąbiński, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski), 
Nadwiślański 

(powiat 

TAK 0,1,2,5

1550 RW2000623923
Kurówka od źródeł do 
Białki bez Białki

Białka (Bielkowa) 0 0,87 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1550 Białka 23924 15,024 15,876
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1551 RW200023239249 Białka Białka (Bielkowa) 0,87 9,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1551 Białka 23924 6,112 15,024
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK149 Kozi Bór TAK 2,3,5

1552 RW20001723926 Dopływ spod Dęby Dopływ spod Dęby 0 6,71 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1552 Dopływ spod Dęby 23926 0 6,563
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK149 Kozi Bór TAK 0,2,3

1553 RW20002324136 Wieprz do Jacynki Wieprz 284,4 303,2 RZGW w Warszawie x x x x

Konserwacja koryta rzeki: Usuwanie porostów roślinnych, 
odmulenie, usuwanie zatorów z powalonych 
drzew/bobry/ zmniejszy zagrożenie powodziowe 
/podtopienia lokalne użytków rolnych i zabudowań/ 
poprzez poprawę warunków przejścia wód 
wezbraniowych i spływu lodów. Drozność koryta razem. 
Remont stopni wodnych szt.5 w m. Hutki, Krasnobród-
Nowa Wieś, Majdan Wielki /szt.3/ związanych z 
bezpieczeństwem budowli. Stopnie stabilizują dno 
rzeki/redukcja spadku/ i stanowią ciągi komunikacyjne

1553 Wieprz 24 348,03 368,615
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB060012, PK31 
Roztocze, 

Krasnobrodzki Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3

1554 RW20002324136 Wieprz do Jacynki Jacynka 0 8,1 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1554 Jacynka 24136 0,04 8
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB060012, PK31 
Roztocze, 

Krasnobrodzki Park 
Krajobrazowy 

TAK 0,1,2,4

1555 RW20002324136 Wieprz do Jacynki Kryniczanka 0 5,26 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1555 Kryniczanka 2412 0 5,26
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060012 Roztocze TAK 2,3

1556 RW20002324136 Wieprz do Jacynki Kryniczanka 5,26 9,514 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

1556 Kryniczanka 2412 5,26 9,513
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

1557 RW20002324136 Wieprz do Jacynki Zbiornik Krynice 0 0 WZMiUW w Lublinie x
Utrzymanie właściwego stanu technicznego, 
umożliwienie spływu wód powodziowych oraz spływu 
lodu – zabezpieczenie przed powodzią

1557
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1558 RW20002324249
Łabuńka do Czarnego 
Potoku

Czarny Potok 0 18,556 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1558 Czarny Potok 2424 0,008 18,612
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1559 RW20002324249
Łabuńka do Czarnego 
Potoku

Łabuńka 13,35 32,77 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1559 Łabuńka 242 13,35 32,77
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060087, 
PLB060013 

Doliny Łabuńki i 
Topornicy, Dolina 
Górnej Łabuńki 

NIE 3,4,5

1560 RW20002324249
Łabuńka do Czarnego 
Potoku

Topornica 0 13,4 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1560 Topornica 2422 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060087, 
PLB060012 

Doliny Łabuńki i 
Topornicy, 
Roztocze 

TAK 2,3,5

1561 RW20002324249
Łabuńka do Czarnego 
Potoku

Topornica Stara 0 4,084 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1561 Stare koryto Topornicy 24232 0 4,107
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060087, 
PLB060012 

Doliny Łabuńki i 
Topornicy, 
Roztocze 

NIE 3,4

1562 RW20002324249
Łabuńka do Czarnego 
Potoku

Wieprzec 0 6,84 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1562 Wieprzec 24224 2,389 8,783
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060087, 
PLB060012 

Doliny Łabuńki i 
Topornicy, 
Roztocze 

TAK 2,3,4

1563 RW200023248129
Tyśmienica od źródeł do 
Brzostówki

Tyśmienica 60,5 76,26 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1563 Tyśmienica 248 60,5 74,46
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK44 
Park Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie 

NIE 3,4,5

1564 RW200023248129
Tyśmienica od źródeł do 
Brzostówki

Doprowadzalnik C Krasne 0 3,85 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

1564 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK44 
Park Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie 

TAK 0

1565 RW200023248235

Piwonia od źródeł do 
dopł. ze stawu Hetman 
bez dopł. ze stawu 
Hetman z jez. Uściwierz, 
Bikcze, Łukie

Piwonia 36,88 51,325 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1565 Piwonia 2482 36,941 54,077
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060013, 
PLB060006, 

PLB060019, PoPN, 
PK45, OCHK239 

Ostoja Poleska, 
Lasy Parczewskie, 

Polesie, Poleski 
Park Narodowy, 

Poleski Park 
Krajobrazowy, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 2,3,4,5

1566 RW200017248149 Bobrówka Piwonia Górna A 2,85 8,93 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1566 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK PLB060019, PK44, 
PK45, OCHK239 

Polesie, Park 
Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie, 
Poleski Park 

Krajobrazowy, 
Poleski Obszar 
Chronionego 

TAK 0,4

1567 RW200023248235

Piwonia od źródeł do 
dopł. ze stawu Hetman 
bez dopł. ze stawu 
Hetman z jez. Uściwierz, 
Bikcze, Łukie

Piwonia Górna A 0 2,85 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1567 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB060019, 
OCHK239 

Polesie, Poleski 
Obszar 

Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 0

1568 RW200023248235

Piwonia od źródeł do 
dopł. ze stawu Hetman 
bez dopł. ze stawu 
Hetman z jez. Uściwierz, 
Bikcze, Łukie

Doprowadzalnik Górki 0 4,32 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień i prowadzenia prawidłowej gospodarki 
rybackiej

1568 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK239 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 0
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1569 RW200023248235

Piwonia od źródeł do 
dopł. ze stawu Hetman 
bez dopł. ze stawu 
Hetman z jez. Uściwierz, 
Bikcze, Łukie

Piwonia 51,66 64,26 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1569 Piwonia 2482 51,793 60,975
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB, PK

PLH060009, 
PLH060013, 

PLB060019, PoPN, 
PK44, PK45 

Jeziora 
Uściwierskie, 

Ostoja Poleska, 
Polesie, Poleski 
Park Narodowy, 

Park Krajobrazowy 
Pojezierze 

Łęczyńskie, 
Poleski Park 

TAK 2,3,4,5

1570 RW200023248235

Piwonia od źródeł do 
dopł. ze stawu Hetman 
bez dopł. ze stawu 
Hetman z jez. Uściwierz, 
Bikcze, Łukie

Piwonia B 9 11,43 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1570 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK44, OCHK239 

Park Krajobrazowy 
Pojezierze 

Łęczyńskie, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 0

1571 RW200023248235

Piwonia od źródeł do 
dopł. ze stawu Hetman 
bez dopł. ze stawu 
Hetman z jez. Uściwierz, 
Bikcze, Łukie

Piwonia Górna A 8,93 9,52 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1571 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK44, OCHK239 

Park Krajobrazowy 
Pojezierze 

Łęczyńskie, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 0,4

1572 RW200023248235

Piwonia od źródeł do 
dopł. ze stawu Hetman 
bez dopł. ze stawu 
Hetman z jez. Uściwierz, 
Bikcze, Łukie

Dopr.Uściwierz-Bikcze 0 0,74 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

1572 Dopływ z jez. Uściwierz 248214 1,381 2,38
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH060009, 
PLB060019, PK44 

Jeziora 
Uściwierskie, 
Polesie, Park 
Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie 

NIE 4

1573 RW200023248235

Piwonia od źródeł do 
dopł. ze stawu Hetman 
bez dopł. ze stawu 
Hetman z jez. Uściwierz, 
Bikcze, Łukie

Dopr. Bogdanka-Wola Wereszczyńska 0 11,1 WZMiUW w Lublinie x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

1573
Kanał Bogdanka - Wola 

Wereszczyńska
267143612 15,09 26,106

powyżej 5 m na części 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK
PLH060009, 

PLB060019, PK44, 
OCHK239 

Jeziora 
Uściwierskie, 
Polesie, Park 
Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie, 

Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 2,3,4,5

1574 RW200023248235

Piwonia od źródeł do 
dopł. ze stawu Hetman 
bez dopł. ze stawu 
Hetman z jez. Uściwierz, 
Bikcze, Łukie

Piwonia 51,325 54,05 WZMiUW w Lublinie x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1574 Piwonia 2482 54,077 56,949
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH060013, 
PLB060019, PoPN 

Ostoja Poleska, 
Polesie, Poleski 
Park Narodowy 

TAK 2,3,5

1575 LW30703 Bikcze Zb. Bikcze 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń 
wodnych;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

1575
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 7b jezioro

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT bardzo dobry brak danych brak danych brak danych brak danych rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie bardzo 

dobrego stanu 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH060009, 
PLB060019, PK44 

Jeziora 
Uściwierskie, 
Polesie, Park 
Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie 

TAK 0

1576 RW20002324852569
Białka od źródeł do dopł. 
spod Turowa Niwek

Białka 16,065 34,48 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1576 Białka 24852 16,065 34,479
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

1577 RW200002664289

Kanał Wieprz-Krzna od 
wypływu Danówki ze zb. 
Żelizna do ujścia (EW. do 
Krzny Południowej)

Doprowadzalnik B-Augustówka, kanał 8 8,77 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie doprowadzenia wody do nawodnień 1577
Kanał Worsy - Stare 

Gościńce
26714428172 7,868 0

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność źródła 0 typ nieokreślony
region wodny 

Środkowej Wisły
SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE TAK NIE NIE 5

1578 RW20002324852569
Białka od źródeł do dopł. 
spod Turowa Niwek

Doprowadzalnik B-Augustówka, kanał 0 8 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie doprowadzenia wody do nawodnień 1578
Kanał Worsy - Stare 

Gościńce
26714428172 0 7,868

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW umiarkowany

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK NIE NIE 5

1579 RW20002326642829 Dopływ z Zosinowa Doprowadzalnik B-Augustówka, kanał 8,77 11,27 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie doprowadzenia wody do nawodnień 1579 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK NIE TAK 0,5

1580 RW20002324852569
Białka od źródeł do dopł. 
spod Turowa Niwek

Doprowadzalnik I Rudka, kanał 0 4,4 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie doprowadzenia wody do nawodnień 1580 Dopływ ze zb. Żelizna 2485216 2,246 6,716
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK NIE NIE 5

1581 RW200023254136 Dopływ spod Raszkowa Dopływ spod Raszkowa (Sprowa) 0 6,58 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu jak również remont 
lub konserwacja urządzeń wodnych. Tego typu prace 
przyczynią się do poprawy przepustowości koryta rzeki 
oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki spływu 
wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych oraz 
zapewnią obiektom prawidłowe działanie nawadniająco - 
odwadniające. Również zapobiegną erozji dennej i 
brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) 
prowadzone będzie głównie w celu powiększenia 
zdolności przepustowej koryta lub dla wzmocnienia 
systemu korzeniowego roślinności porastającej skarpę. 
Należy podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i 
skutków uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w 
konstrukcji budowli, dość szybko poprawią drożność 
koryta rzeki i budowli. Odpowiednio zaplanowane i 
realizowane prace utrzymaniowe w znacznym stopniu 
pomagą w utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane 
środki minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

1581 Dopływ spod Raszkowa 254136 0,532 7,065
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260018, 
OCHK178 

Dolina Górnej 
Pilicy, Miechowsko-
Działoszycki (woj. 
świętokrzyskie) 

TAK 2,5

1582 RW200023254229 Czarna z Olszówki Czarna Lewa (Czarna Stara) 0 8,12 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Prace 
również będą polegały na rozbiórce lub modyfikacji tam 
bobrowych oraz zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli.Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

1582 Czarna 25422 0 8,128
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PK
PLH260004, 

REZ82, PK4701, 
PK4702 

Ostoja 
Przedborska, 

Oleszno, 
Przedborski Park 

Krajobrazowy 
(Świętokrzyski), 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Łódzki) 

TAK 1,2,3

1583 RW200023254229 Czarna z Olszówki Czarna Stara (Lewa) 8,12 10,87 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

1583 Czarna 25422 8,128 10,91
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLH,  PK, OCHK
PLH260004, 

REZ82, PK4701, 
OCHK2482 

Ostoja 
Przedborska, 

Oleszno, 
Przedborski Park 

Krajobrazowy 
(Świętokrzyski), 

Przedborski 
(Świętokrzyski) 

TAK 1,2

1584 RW200023254229 Czarna z Olszówki Czarna Stara (Lewa) 10,87 22,77 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

1584 Czarna 25422 10,91 22,81
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH260004, 
OCHK143, 
OCHK2482 

Ostoja 
Przedborska, 

Konecko-
Łopuszniański, 

Przedborski 
(Świętokrzyski) 

TAK 2,3,4

1585 RW200023254229 Czarna z Olszówki Czarna Nowa 16,25 20,09 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

1585 Nowa Czarna 254226 18,565 20,09
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260004, 
OCHK143 

Ostoja 
Przedborska, 

Konecko-
Łopuszniański 

NIE 4

1586 RW200023254229 Czarna z Olszówki Nowa Czarna (Czarna Nowa) 0 16,25 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Prace 
również będą polegały na rozbiórce lub modyfikacji tam 
bobrowych oraz zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

1586 Nowa Czarna 254226 0 18,565
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK

PLH260004, 
PK4701, 

OCHK143, 
OCHK2482 

Ostoja 
Przedborska, 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Świętokrzyski), 
Konecko-

Łopuszniański, 
Przedborski 

(Świętokrzyski) 

NIE 3,4,5

1587 RW200023254229 Czarna z Olszówki Struga S 0 7,6 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Prace 
również będą polegały na rozbiórce lub modyfikacji tam 
bobrowych oraz zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewneji kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

1587 Nowa Czarna 254226 0 6,945
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143, 
OCHK2482

Konecko-
Łopuszniański, 

Przedborski 
(Świętokrzyski)

TAK 0,3,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1588 RW200023254229 Czarna z Olszówki Kacapka 0 2,23 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu jak również remont 
lub konserwacja budowli regulacyjnych i urządzeń 
wodnych. Tego typu prace przyczynią się do poprawy 
przepustowości koryta rzeki oraz poprawią swobodny 
spływ i ograniczą skutki spływu wielkich wód w tym 
powodziowych i roztopowych oraz zapewnią obiektom 
prawidłowe działanie nawadniająco - odwadniające. 
Również zapobiegną erozji dennej i brzegowej cieku. 
Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) prowadzone 
będzie głównie w celu powiększenia zdolności 
przepustowej koryta lub dla wzmocnienia systemu 
korzeniowego roślinności porastającej skarpę. Należy 
podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i skutków 
uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w konstrukcji 
budowli, dość szybko poprawią drożność koryta rzeki i 
budowli.Odpowiednio zaplanowane i realizowane prace 
utrzymaniowe w znacznym stopniu pomagą w 
utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane środki 
minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

1588 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH260004, 
PK4701 

Ostoja 
Przedborska, 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Świętokrzyski) 

TAK 0

1589 RW200023254792 Kiełcznica (Rzeczyca)  Kiełcznica 9,653 12,153 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp 
i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich

1589 Kiełcznica 254792 9,371 11,794
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

NIE 5

1590 RW200023254934 Stara Pilica STARA PILICA (PIECZYSKOWA) 0 14,39 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka stanowi odbiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie. Rzeka 
stanow źródło wody dla obiektu nawadnianego"Witaszyn - 
Pilica". Prace mają na celu zapewnienie drożności koryta 
w celu sprawnego przeprowadzenia wód powodziowych, 
efekty - zapobieganie podtopieniom przyległych użytków 
rolnych oraz prawidłowe funkcjonowanie obiektu 
melioracyjnego.

1590 Stara Pilica 254934 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 0,1,2,3,5

1591 RW2000232549769 Dopływ ze Zwierzyńca Ciek od Zwierzyńca 0 11,95 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych celem ochrony ludności przed 
podtopieniami, gminy Grabów n/Pilicą oraz użytków 
rolnych. Odprowadzenie wód z obiektu melioracji 
szczegółowej Pilica Grabów AI i AII.

1591 Dopływ ze Zwierzyńca 254976 0,439 12,385
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140016, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

NIE 4,5

1592 RW2000232611392 Cisówka Kanał K-2 0 0,422 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta kanału . Obiekt Polder Budy

1592 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK60 Dolina Narwi TAK 0

1593 RW2000232611392 Cisówka Kanał K-1 0 3,717 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta kanału . Obiekt Polder Budy, Polder 
Cisówka

1593 Dopływ spod Nowosad 2611394 0,5 4,226
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK60 Dolina Narwi NIE 5

1594 RW2000232611392 Cisówka Cisówka 0 6,36 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Polder Cisówka, Cisówka

1594 Cisówka 2611392 3,53 9,921
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK60 Dolina Narwi NIE 3,5

1595 RW200023261169 Rudnik Rudnik 0 7,679 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Rudnik

1595 Rudnik 26116 0,006 6,8
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

NIE 4,5

1596 RW200023261312 Olszanka Olszanka 0 9,835 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Ruda Zacisówka, Nowa Wola

1596 Olszanka 261312 0,012 9,8
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 2,5

1597 RW200023261356 Dopływ z Łosinki Makówka 0 12,462 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Makówka, Borysówka

1597 Dopływ spod Chrabostówki 261332 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 0,5

1598 RW200023261356 Dopływ z Łosinki Kanał A Tyniewicze 0 11,453 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Tyniwicze, Klejniki

1598 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH200010, 
PLB200007, 

OCHK60 

Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi, 
Dolina Górnej 
Narwi, Dolina 

Narwi 

TAK 0,3,5

1599 RW20002326159149 Kurówka Kurówka 5,765 10,042 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzek odprowadzających 
nadmiar wody ze zmeliorowanych obiektów: Pszczółczyn, 
Kropiewnica Gajki, Kropiewnica Racibory. 

1599 Kurówka 2615914 5,707 9,973
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200001 Bagienna Dolina 
Narwi 

TAK 2,4,5

1600 RW200023261614
Supraśl od źródeł do 
Dzierniakówki

Supraśl 84,908 110,521 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Pieńki, Kazimierowo, 

1600 Supraśl 2616 85,067 110,731
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200006, 
PLB200003 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska 
TAK 2,3,4,5

1601 RW200023261614
Supraśl od źródeł do 
Dzierniakówki

Ciek Tartaczny 0 13,058 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Supraśl G. IV/2, Supraśl G.IV/4

1601 Rów Tartaczny 261612 0,8 12,955
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200006, 
PLB200003 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska 
TAK 0,2,5

1602 RW200023261614
Supraśl od źródeł do 
Dzierniakówki

Ciek J 0 7,086 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Supraśl G.IV/1, Gródek

1602 Gleniówka 2616132 0,007 0,007
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200006, 
PLB200003 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska 
TAK 0,5

1603 RW200023261614
Supraśl od źródeł do 
Dzierniakówki

Rów Oziabłowski 0 5,722 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rowu . Obiekt Pieńki, Supraśl G.IV/2

1603 Dopływ spod Kobylanki 2616116 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB
PLH200006, 
PLB200003, 

REZ430 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, 
Rabinówka 

TAK 0,3,5

1604 RW2000232616172 Dopływ spod Sofipola Ciek spod Sofipola 0 6,249 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Sofipol

1604 Dopływ spod Sofipola 2616172 0,004 6,215
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

NIE 3,5

1605 RW20002326162369
Sokołda od źródeł do 
Jałówki, z Jałówką

Jałówka 0 4,87 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt:Sokołda Górna wsie Mićkowa Hać, Jałówka, Stary 
Szor

1605 Jałówka 2616238 0,003 4,865
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB200003, PK67 

Puszcza 
Knyszyńska, Park 

Krajobrazowy 
Puszczy 

Knyszyńskiej im. 
profesora Witolda 

Sławińskiego 

NIE 3,5

1606 RW20002326162369
Sokołda od źródeł do 
Jałówki, z Jałówką

Kładziewo 0 13,304 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Poganica wsie Wroczeńszczyzn, Sierbowce, Zuki, 
Gilbowszczyzna Szyndziel, Plebanowce, Kładziewo, 
Nowowola,

1606 Kładziewo 2616224 0,003 0,003
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,4,5

1607 RW20002326162369
Sokołda od źródeł do 
Jałówki, z Jałówką

Kanał Sokółka 0 7,719 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Poganica wsie Tartak Kuryły, Kraśniany, Sokólka, 
Szyszki, Orłowicze

1607 Sokołda 26162 42,647 48,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1608 RW20002326162369
Sokołda od źródeł do 
Jałówki, z Jałówką

Poganica 0 12,963 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Poganica wsie Tartak Kuryły, Kraśniany, 
Wroczyńszczyzna,Sokolany, Jacowlany, Racewo

1608 Poganica 261622 0 12,664
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,5

1609 RW20002326162369
Sokołda od źródeł do 
Jałówki, z Jałówką

Sokołda 27,7 42,726 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Sokołda Górna wsie Straż, Mićkowa Hać, 
Zamczysk, Miejskie Nowiny, Geniusze, Kundzicze, Tarkak 
Kuryły

1609 Sokołda 26162 27,736 42,658
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200003 Puszcza 
Knyszyńska 

TAK 2,3,5

1610 RW20002326192 Nereśl B Kanał O tykocin 0 8,621 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Nereśl Dolna 1, Nereśl

1610 Nereśl B 26192 0 8,638
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH200008, 
PLH200024, 
PLB200006, 

OCHK60 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Narwiańska, 

Ostoja 
Biebrzańska, 

NIE 5

1611 RW20002326196 Dopływ z Bagna Wizna pn. Odprowadzalnik D ob. Bagno - Wizna 1,875 10,539 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna, 

1611
Dopływ spod Chlebiotek 

Nowych
26314 2,01 2,01

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność źródła 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200005 

Dolina Biebrzy, 
Bagno Wizna 

TAK 0,2,4

1612 RW20002326196 Dopływ z Bagna Wizna pn. Odprowadzalnik C ob. Bagno - Wizna 0 8,22 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna, 

1612 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna TAK 0

1613 RW20002326196 Dopływ z Bagna Wizna pn. Doprowadzalnik IC 0 7,477 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Bagnowizna

1613
Dopływ spod Chlebiotek 

Nowych
26314 9,355 16,833

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200024, 
PLB200005 

Ostoja Narwiańska, 
Bagno Wizna 

TAK 1,3,4,5

1614 RW20002326196 Dopływ z Bagna Wizna pn. Doprowadzalnik C 0,798 5,082 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Bagnowizna

1614 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna TAK 0

1615 RW200023262151
Biebrza od źródeł do 
Kropiwnej

Niedźwiedzica 3,493 11,05 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1615 Niedźwiedzica 26212 3,512 11,064
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

NIE 4,5

1616 RW200023262151
Biebrza od źródeł do 
Kropiwnej

Biebrza 163,608 174,55 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki, gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szcegółowych obiekt- 
Biebrza Górna , wsie: Ponarlica, Jaginty, Sieruciowce- 
Bobra Wielka, Nowy Dwór

1616 Biebrza 262 161,365 172,256
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB
PLH200008, 
PLH200026, 

PLB200006, BbPN 

Dolina Biebrzy, 
Źródliska Wzgórz 
Sokólskich, Ostoja 

Biebrzańska, 
Biebrzański Park 

Narodowy 

TAK 1,2,3,5

1617 RW200023262151
Biebrza od źródeł do 
Kropiwnej

Niedźwiedzica 0 3,493 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt:Biebrza Górna wieś Ponarlica

1617 Niedźwiedzica 26212 0,001 3,512
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska

NIE 4,5

1618 RW200023262151
Biebrza od źródeł do 
Kropiwnej

Kanał A 6,7 11,97 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1618 Niedźwiedzica 26212 0 3,93
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 0

1619 RW200023262152 Kropiwna Kropiwna 1,084 13,317 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Jasionówka Różanystok II wsie Kropiwno, 
Grabowo, Dąbrowa Białostocka obiekt: Jasionówka 
Różanystok I wsie Brzozowo, Krugło

1619 Kropiwna 262152 1,091 13,212
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor 
ogólny, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

NIE 3,5

1620 RW200023262169 Lebiedzianka Jaziewianka 7,145 12,058 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1620 Jaziewianka 262196 7,137 12,054
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006

Dolina Biebrzy, 
Ostoja 

Biebrzańska,
NIE 5

1621 RW200023262169 Lebiedzianka Jastrzębianka 1,427 7,71 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1621 Jastrzębianka 262166 1,429 7,703
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB

PLH200005, 
PLH200008, 
PLB200002, 
PLB200006 

Ostoja 
Augustowska, 

Dolina Biebrzy, 
Puszcza 

Augustowska, 
Ostoja Biebrzańska 

NIE 3,4,5

1622 RW200023262169 Lebiedzianka Lebiedzianka 2,288 9,467 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1622 Lebiedzianka 26216 2,323 9,521
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB

PLH200005, 
PLH200008, 
PLB200002, 
PLB200006

Ostoja 
Augustowska, 

Dolina Biebrzy, 
Puszcza 

Augustowska, 
Ostoja Biebrzańska

TAK 2,3,4,5

1623 RW2000232622974 Olszanka (Olszaneczka) Olszaneczka 0 11,5 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1623 Olszanka 2622974 0,011 11,493
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska NIE 5

1624 RW20002326269829 Stare koryto Ełku Kanał spod Stoczka (Rów spod Stoczka) 1,935 8,994 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Planowane prace konserwacyjne zapewnią prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu melioracyjnego "Kuwasy II" na 
obrębach Pieńczykowo, Ciszewo, Kozłówka, Stoczek, 
Bełda. 

1624 Kanał spod Stoczka 26269824 1,94 8,677
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006, BbPN 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja 

Biebrzańska, 
Biebrzański Park 

TAK 0,3,5

1625 RW20002326269829 Stare koryto Ełku Kanał Pieńczykowski 0,285 8,268 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku. Utrzymanie 
przepustowości koryta gwarantuje prawidłową 
gospodarkę wodną. W zlewni przedmiotowego cieku 
znajdują się zmeliorowane grunty-melioracje szczegółowe 
wsi Pieńczykowo; Pieńczykówek; Sołki

1625 Kanał Pieńczykowski 26269822 0,281 2,499
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska NIE 5

1626 RW20002326269829 Stare koryto Ełku Doprowadzalnik B1 ob. Kuwasy 1,53 5,409 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Doprowadzalnik B1 jest jednym z kanałów sieci 
nawadniającej obi.melioracyjnego Kuwasy I.W celu 
prawidłowego funkcjonowania konieczne jest stałe 
utrzymywanie korta przedmiotowego cieku we 
właściwym stanie.

1626 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska TAK 0

1627 RW20002326269829 Stare koryto Ełku Doprowadzalnik B2 ob. Kuwasy 0 2,285 WZMiUW w Białymstoku x x

Doprowadzalnik B2 jest jednym z kanałów sieci 
nawadniającej obi.melioracyjnego Kuwasy I.W celu 
prawidłowego funkcjonowania konieczne jest stałe 
utrzymywanie korta przedmiotowego cieku we 
właściwym stanie.

1627 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200006 Ostoja Biebrzańska TAK 0

1628 RW20002326292 Klimaszewnica Klimaszewnica 2,739 16,044 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Rzeka Klimaszewnica jest głównym odbiornikiem wód z 
sieci odwadniającej obiekt zmeliorowany użytkowany 
jako grunty rolne obiektu "Sienickie" na następujących 
obrębach; Klimaszewnica, Kownatki, Kieljany, Białaszewo, 
Zaborowo, Sulewo Prusy, Sulewo Kownaty, Godlewo i 
Modzele. W celu prawidłowego funkcjonowania w/w 
obiektu konieczne jest stałe utrzymywanie koryta 
przedmiotowego cieku we właściwym stanie 
technicznym. Przebudowa koryta rzeki  na dwudzielne 
wykracza poza zakres prac utrzymaniowych. Z drugiej 
strony nie ma potrzeby takiej  przebudowy, gdyż 
problemem nie są tu przepływu maksymalne (te 
przepływają całą  doliną), a przepływy wywołane letnimi 
opadami przy ograniczonej przepustowości koryta cieku).

1628 Klimaszewnica 26292 2,757 2,757
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_061_W

Rzeka Klimaszewnica - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego koryta 
rzeki wraz 
budowlami na 
odcinku w km 5+000 
do 16+000 długości 
11 km  

NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 0,5

1629 RW2000232631499
Dopływ ze Śliwowa 
Łopienitego

Dopływ ze Śliwowa Łopienitego (Mężynianka 
w km 0+000 - 7+540)

0 7,54 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna.

1629
Dopływ ze Śliwowa 

Łopienitego
26318 0,026 0,026

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność źródła 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB
PLH200008, 
PLB200005, 

REZ453 

Dolina Biebrzy, 
Bagno Wizna, 

Bagno Wizna II 
TAK 0,2,4

1630 RW2000232631499
Dopływ ze Śliwowa 
Łopienitego

Dopływ ze Śliwowa Łopienitego (Śliwówka 
0+000 - 15+178)

7,54 22,718 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna, Zambrzyce, Konopki Leśne.

1630
Dopływ ze Śliwowa 

Łopienitego
26318 0 21,998

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność ujścia 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna TAK 0,3,5

1631 RW2000232631499
Dopływ ze Śliwowa 
Łopienitego

Dopływ z Mężenina (Meżynianka w km 
7+540 - 15+700)

0 8,16 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna, Mężenin

1631 Dopływ z Mężenina 2631892 0 5,705
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna TAK 0,5

1632 RW2000232631499
Dopływ ze Śliwowa 
Łopienitego

Doprowadzalnik B ob. Bagno - Wizna 0 9,173 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna, 

1632 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna TAK 0,5

1633 RW2000232631499
Dopływ ze Śliwowa 
Łopienitego

Odprowadzalnik B ob. Bagno - Wizna 0 2,062 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna, 

1633 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna TAK 0

1634 RW20002326332 Dopływ spod Rutek
Dopływ spod Rutek (Odprowadzalnik A ob. 
Bagno - Wizna w km 0+000 - 2+375)

0 2,375 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna.

1634 Dopływ spod Rutek 26332 0,015 2,2
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200024, 
PLB200005 

Ostoja Narwiańska, 
Bagno Wizna 

NIE 4

1635 RW20002326332 Dopływ spod Rutek
Odprowadzalnik A ob. Bagno - Wizna (w km 
2+375 - 7+315)

0 4,94 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna.

1635 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna TAK 0

1636 RW20002326332 Dopływ spod Rutek
Dopływ spod Rutek (Doprowadzalnik A ob. 
Bagno - Wizna w km 0+000 - 5+513 )

5,125 10,638 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna.

1636 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna TAK 0,5

1637 RW20002326332 Dopływ spod Rutek
Doprowadzalnik A ob. Bagno - Wizna (5+513 - 
8+153) 

0 2,64 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi możliwość odprowadzenie 
nadmiaru wody ze zmeliorowanych obiektów: Bagno - 
Wizna.

1637 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna TAK 0

1638 RW2000232662149 Kanał Rokitna Kanał Rokitno 0 13,78 WZMiUW w Lublinie x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

1638 Kanał Rokitna 26714214 0 13,779
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060017 Zlewnia Górnej 
Huczwy 

TAK 2,3,4,5

1639 RW200023266216 Siklawa-Kanał Hopkie Kanał Hopkie 0 14,62 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

1639 Kanał Hopkie 26714216 0 14,619
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060017 Zlewnia Górnej 
Huczwy 

NIE 3,4

1640 RW200023266249 Sieniocha Świniucha 8 12,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1640 Sieniocha 2671424 8,056 12,688
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060025, 
PLB060011 

Dolina Sieniochy, 
Ostoja 

Tyszowiecka 
TAK 1,2,3
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1641 RW200023266249 Sieniocha Świniucha A 12,6 20,14 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1641 Sieniocha 2671424 12,688 20,253
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060025, 
PLB060011 

Dolina Sieniochy, 
Ostoja 

Tyszowiecka 
TAK 2,3

1642 RW200023266249 Sieniocha Świniucha B 0 6,08 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1642 Dopływ z Komarowa-Osady 26714242 0 6,074
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060025, 
PLB060011 

Dolina Sieniochy, 
Ostoja 

Tyszowiecka 
TAK 2,3

1643 RW200023266249 Sieniocha Świniucha 0 8 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

1643 Sieniocha 2671424 0 8,056
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060025, 
PLB060011 

Dolina Sieniochy, 
Ostoja 

Tyszowiecka 
NIE 3

1644 RW2000232662549 Siniocha Ciek spod Horyszowa 4,47 10,056 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1644
Dopływ spod Horyszowa 

Ruskiego
267142544 4,47 9,722

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

1645 RW2000232662549 Siniocha Sieniucha 5,62 23 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1645 Siniocha 26714254 5,62 22,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH060086 Dolina Górnej 
Siniochy 

TAK 1,2,3

1646 RW2000232662549 Siniocha SIENIUCHA 0 5,62 WZMiUW w Lublinie x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1646 Siniocha 26714254 0 5,62
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

1647 RW2000232662549 Siniocha
CIEK SPOD HORYSZOWA /Dopływ spod 
Horyszowa/

0 4,47 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1647
Dopływ spod Horyszowa 

Ruskiego
267142544 0 4,47

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

1648 RW2000232663149 Ubrodowianka UBRODOWICA 0 15,86 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1648 Ubrodowianka 26714314 0,012 15,871
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK
PLH060099, 
PLB060003, 

PLB060007, PK54 

Uroczyska Lasów 
Strzeleckich, 

Dolina Środkowego 
Bugu, Lasy 
Strzeleckie, 

Strzelecki Park 

TAK 2,3,4,5

1649 RW2000242663299
Udal od Krzywólki do 
ujścia

Udal 0 15,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1649 Udal 2671432 0,012 16,224
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060032, 
PLB060003, 

OCHK22 

Poleska Dolina 
Bugu, Dolina 

Środkowego Bugu, 
Chełmski 

TAK 1,2,3,4,5

1650 RW2000232663229
Udal od źródeł do 
Krzywólki

Krzywulka (Krzywólka) 0 17,08 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1650 Krzywólka 26714322 0 17,08
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK22 Chełmski TAK 1,2,3,4,5

1651 RW2000232663269 Kacap Kacap (Kanał Kacap) 0 16,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1651 Kacap 26714326 0,003 16,507
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK22 Chełmski NIE 3,4,5

1652 RW2000232663449 Uherka od źródeł do Garki Uherka 26,45 45,05 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1652 Uherka 2671434 26,528 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK9, OCHK22 
Chełmski Park 
Krajobrazowy, 

Chełmski 
TAK 0,3,4,5

1653 RW2000232663449 Uherka od źródeł do Garki
Zbiornik Stańków z doprowadzalnikiem 
0+000 – 0+200

0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Retencjonowanie wody do nawodnień rolniczych i 
gospodarki rybackiej

1653
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK9, OCHK22 
Chełmski Park 
Krajobrazowy, 

Chełmski 
TAK 0

1654 RW2000232663449 Uherka od źródeł do Garki Garka 0 15,706 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1654 Garka 26714344 0,007 0,007
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK22 Chełmski TAK 0,1,3,4,5

1655 RW2000232663469 Lepitucha Lepitucha (Lepietucha) 0 16,72 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1655 Lepitucha 26714346 0 16,8
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK9, OCHK22 
Chełmski Park 
Krajobrazowy, 

Chełmski 
NIE 3,4,5

1656 RW2000232663469 Lepitucha Pomiary (Rów A Sawin) 0 5,04 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1656 Pomiary 267143466 0 5,039
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1657 RW2000232663489 Gdolanka Gdolanka (Gdola) 0 12,64 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1657 Gdolanka 26714348 0 12,549
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK9, OCHK22 
Chełmski Park 
Krajobrazowy, 

Chełmski 
TAK 2,3,4,5

1658 RW2000232663489 Gdolanka Ciek Zarudnie 0 5,87 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1658 Dopływ z Poczekajki 267143488 0 5,154
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK9, OCHK22 
Chełmski Park 
Krajobrazowy, 

Chełmski 
NIE 3,4,5

1659 RW20002326636329
Włodawka od źródeł do 
Mietułki

Struga Brus 0 0,33 WZMiUW w Lublinie x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1659 Dopływ spod Marianki 2671436324 0 0,327
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH060013, 
PLB060019, PoPN 

Ostoja Poleska, 
Polesie, Poleski 
Park Narodowy 

NIE 3

1660 RW20002326636329
Włodawka od źródeł do 
Mietułki

Struga Brus 0,33 7,56 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1660 Dopływ spod Marianki 2671436324 0,327 7,489
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB, PK, OCHK
PLH060013, 

PLB060019, PoPN, 
PK45, OCHK239 

Ostoja Poleska, 
Polesie, Poleski 
Park Narodowy, 

Poleski Park 
Krajobrazowy, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

NIE 3,4,5

1661 RW20002326636499 Więzienny Rów a Ciek Świerszczów 4,03 8,27 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1661 Świerszczów 26714361282 3,961 8,183
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1662 RW20002326636329
Włodawka od źródeł do 
Mietułki

Olszowo (Ciek Olszowo ) 0 4,75 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1662 Olszowo 2671436312 0 4,787
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK PLB060019, PK45, 
OCHK239 

Polesie, Poleski 
Park Krajobrazowy, 

Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 2,4,5

1663 RW200023248235

Piwonia od źródeł do 
dopł. ze stawu Hetman 
bez dopł. ze stawu 
Hetman z jez. Uściwierz, 
Bikcze, Łukie

Kanał Bogdanka Wola Wereszczyńska 0 6,16 WZMiUW w Lublinie x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód w tym 
utrzymania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającym funkcjonowanie obiektów mostowych, 
rurociągów, linii energetycznych, telekomunikacyjnych 
oraz innych urządzeń, zapewnienie działania urządzeń 
wodnych w szczególności ich odpowiedniego stanu 
technicznego i funkcjonalnego.

1663
Kanał Bogdanka - Wola 

Wereszczyńska
267143612 0 26,106

powyżej 5 m na części 
odcinka

rozbieżność ujścia 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060009, 
PLH060013, 

PLB060019, PoPN, 
PK44, PK45, 

OCHK239 

Jeziora 
Uściwierskie, 

Ostoja Poleska, 
Polesie, Poleski 
Park Narodowy, 

Park Krajobrazowy 
Pojezierze 

Łęczyńskie, 
Poleski Park 

Krajobrazowy, 
Poleski Obszar 
Chronionego 

TAK 2,3,4,5

1664 RW20002326636329
Włodawka od źródeł do 
Mietułki

Kanał Bubnowo Garbatówka 0 5,57 WZMiUW w Lublinie x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód w tym 
utrzymania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającym funkcjonowanie obiektów mostowych, 
rurociągów, linii energetycznych, telekomunikacyjnych 
oraz innych urządzeń, zapewnienie działania urządzeń 
wodnych w szczególności ich odpowiedniego stanu 
technicznego i funkcjonalnego.

1664 Kanał Płotycze 2671436128 0 5,512
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK PLB060019, PK45, 
OCHK239 

Polesie, Poleski 
Park Krajobrazowy, 

Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

NIE 5

1665 RW20002326636329
Włodawka od źródeł do 
Mietułki

Kanał Bogdanka Jezioro Wytyckie 0 4,13 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód w tym 
utrzymania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającym funkcjonowanie obiektów mostowych, 
rurociągów, linii energetycznych, telekomunikacyjnych 
oraz innych urządzeń, zapewnienie działania urządzeń 
wodnych w szczególności ich odpowiedniego stanu 
technicznego i funkcjonalnego.

1665
Kanał Bogdanka - Wola 

Wereszczyńska
267143612 3,939 8,068

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW umiarkowany Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB, PK, OCHK
PLH060013, 

PLB060019, PoPN, 
PK45, OCHK239 

Ostoja Poleska, 
Polesie, Poleski 
Park Narodowy, 

Poleski Park 
Krajobrazowy, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 1,2,3

1666 RW20002326636329
Włodawka od źródeł do 
Mietułki

Zbiornik Wytyczno 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Retencjonowanie wody do nawodnień rolniczych i 
gospodarki rybackiej

1666
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK  PLB, PK PLB060019, PK45 Polesie, Poleski 
Park Krajobrazowy 

TAK 0

1667 RW20002326636329
Włodawka od źródeł do 
Mietułki

Mietułka (Mietiułka ) 0 10,525 WZMiUW w Lublinie x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1667 Mietułka 267143632 0 10,525
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB, PK, OCHK
PLH060013, 

PLB060019, PoPN, 
PK45, OCHK239 

Ostoja Poleska, 
Polesie, Poleski 
Park Narodowy, 

Poleski Park 
Krajobrazowy, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 2,3,5

1668 RW20002326636329
Włodawka od źródeł do 
Mietułki

Mietułka (Mietiułka ) 10,525 12,58 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1668 Mietułka 267143632 10,525 12,475
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB060019, 
OCHK239 

Polesie, Poleski 
Obszar 

Chronionego 
Krajobrazu 

NIE 5

1669 RW20002326636329
Włodawka od źródeł do 
Mietułki

Włodawka 27,03 31,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1669 Włodawka 2671436 28,131 32,367
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLB, PK PLB060019, PoPN, 
PK45 

Polesie, Poleski 
Park Narodowy, 

Poleski Park 
Krajobrazowy 

TAK 0,2,3,4

1670 RW2000232663638 Ulanówka Ulanówka (Ulinówka) 0 11,52 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1670 Ulanówka 267143638 0 10,965
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły naturalna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK239 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 1,2,3,5

1671 RW20002326636499 Więzienny Rów a Więzienny Rów (Krzewianka ) 0 17,43 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1671 Więzienny Rów 26714364 0 17,451
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060011, 
OCHK239 

Krowie Bagno, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 2,5

1672 RW20002326636499 Więzienny Rów a Więzienny Rów (Ciek Bubnowo ) 0 9,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1672 Więzienny Rów 26714364 17,451 27,26
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK22 Chełmski NIE 5

1673 RW20002326636499 Więzienny Rów a Świerszczów (Ciek Świerszczów ) 0 8,27 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1673 Świerszczów 26714361282 0 3,961
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1674 RW20002326636499 Więzienny Rów a Doprowadzalnik Południe 0,8 8,46 WZMiUW w Lublinie x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód w tym 
utrzymania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającym funkcjonowanie obiektów mostowych, 
rurociągów, linii energetycznych, telekomunikacyjnych 
oraz innych urządzeń, zapewnienie działania urządzeń 
wodnych w szczególności ich odpowiedniego stanu 
technicznego i funkcjonalnego.

1674 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1675 RW20002326636499 Więzienny Rów a Doprowadzalnik B 0 3,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód w tym 
utrzymania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającym funkcjonowanie obiektów mostowych, 
rurociągów, linii energetycznych, telekomunikacyjnych 
oraz innych urządzeń, zapewnienie działania urządzeń 
wodnych w szczególności ich odpowiedniego stanu 
technicznego i funkcjonalnego.

1675 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1676 RW20002326636499 Więzienny Rów a Doprowadzalnik C 0 1,8 WZMiUW w Lublinie x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód w tym 
utrzymania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającym funkcjonowanie obiektów mostowych, 
rurociągów, linii energetycznych, telekomunikacyjnych 
oraz innych urządzeń, zapewnienie działania urządzeń 
wodnych w szczególności ich odpowiedniego stanu 
technicznego i funkcjonalnego.

1676 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1677 RW2000232663669 Krzywianka Krzywianka (Krzemianka ) 0 25,45 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1677 Krzywianka 26714366 0 25,449
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060043, 
OCHK239 

Lasy Sobiborskie, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 1,2,3,4,5

1678 RW20002326636899 Tarasienka Tarasienka 0 30,16 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1678 Tarasienka 26714368 0 30,16
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH,  PK, OCHK
PLH060043, 

REZ648, PK51, 
OCHK239 

Lasy Sobiborskie, 
Żółwiowe Błota, 
Sobiborski Park 
Krajobrazowy, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 1,2,3,4,5

1679 RW2000232663889 Romanówka Romanówka 0 16,62 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1679 Romanówka 26714388 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5

1680 RW200023266389 Hanna bez Romanówki Hanka (Hanna) 0 27,38 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1680 Hanka 2671438 0 27,524
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060032, 
PLB060003, 
OCHK1872 

Poleska Dolina 
Bugu, Dolina 

Środkowego Bugu, 
Nadbużański 
(Lubelskie) 

TAK 1,2,3,4,5

1681 RW200023266389 Hanna bez Romanówki Żókowianka 0 8,28 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1681 Żukowianka 26714384 0 7,313
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

1682 RW200023266389 Hanna bez Romanówki Rów D 0 1,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód w tym 
utrzymania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającym funkcjonowanie obiektów mostowych, 
rurociągów, linii energetycznych, telekomunikacyjnych 
oraz innych urządzeń, zapewnienie działania urządzeń 
wodnych w szczególności ich odpowiedniego stanu 
technicznego i funkcjonalnego.

1682 Rów D 26714382 0 1,841
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060014 Uroczysko Mosty-
Zahajki 

NIE 3

1683 RW2000232663914 Dopływ w Sławatyczach Ciek C 0 4,59 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1683 Dopływ w Sławatyczach 267143914 0,03 0,03
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB060003, 
OCHK1872 

Dolina Środkowego 
Bugu, Nadbużański 

(Lubelskie) 
TAK 0,5

1684 RW2000232663949 Grabar Grabar 0 23,5 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1684 Grabar 26714394 0 23,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB060003, 
OCHK1872 

Dolina Środkowego 
Bugu, Nadbużański 

(Lubelskie) 
TAK 1,3,4,5

1685 RW20002326639929
Dopływ spod Kol. 
Dobratycze

Kanał B odpływowy 0 0,185 WZMiUW w Lublinie x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1685
Dopływ spod Kolonii 

Dobratycze
267143992 0,552 0,742

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1872 Nadbużański 
(Lubelskie) 

TAK 2

1686 RW20002326639929
Dopływ spod Kol. 
Dobratycze

Kanał B dopływowy
oraz zbiornik wyrównawczy

0,24 0,36 WZMiUW w Lublinie x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1686
Dopływ spod Kolonii 

Dobratycze
267143992 0,191 0,312

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1872 Nadbużański 
(Lubelskie) 

TAK 2

1687 RW20002326639929
Dopływ spod Kol. 
Dobratycze

Kanał R-1 0 9,12 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1687
Dopływ spod Kolonii 

Dobratycze
267143992 0,75 9,683

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1872 Nadbużański 
(Lubelskie) 

TAK 2,3,5

1688 RW2000232664329
Dopływ spod 
Przechodziska

Kanał Zahajkowski 0 11,58 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1688 Dopływ spod Przechodziska 26714432 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,4,5

1689 RW20002326645299 Dziegciarka Dziegciarka (Kanał Drelowski) 0 15,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1689 Dziegciarka 26714452 0 15,57
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1690 RW2000232664729 Rudka Rudka 0 19,15 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1690 Rudka 26714472 0 19,075
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1691 RW2000232664729 Rudka Rudka 19,15 28,23 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1691 Rudka 26714472 19,075 28,12
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1692 RW2000232664729 Rudka Danówka 0 6,88 WZMiUW w Lublinie x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1692 Danówka 267144726 0 6,875
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

1693 RW2000232664729 Rudka Danówka 6,88 20,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1693 Danówka 267144726 6,875 20,289
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

1694 RW20006243969 Marianka Krynica 0 1,43 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1694 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1695 RW20002326648129 Krynica Krynica (Rów Rzeczki) 0 3,7 WZMiUW w Lublinie x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1695 Krynica 267144812 0 3,699
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060014 Uroczysko Mosty-
Zahajki 

TAK 2,4,5

1696 RW20002326648129 Krynica Krynica (Rów Rzeczki ) 3,7 12,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1696 Krynica 267144812 3,657 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060014 Uroczysko Mosty-
Zahajki 

TAK 0,2,4,5

1697 RW20002326648194
Zielawa od Krynicy do 
dopł. spod Niecielina

Zielawa 47,35 59,18 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1697 Zielawa 2671448 47,961 59,667
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1698 RW20002326648194
Zielawa od Krynicy do 
dopł. spod Niecielina

Żylawa 0 4,67 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1698 Żylawa 267144814 0 4,67
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1699 RW20002326648349 Żyława Żyława (Rozwadówka) 0 12,6 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1699 Żyława 267144834 0 12,599
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1700 RW2000232664849 Muława Muława 0 21,1 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1700 Muława 26714484 0 15,673
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1701 RW2000232664849 Muława Ciek A 0 4,84 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1701 Dopływ z Kreczek 267144848 3,056 8,29
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1702 RW2000232664849 Muława Ciek A 4,84 11,92 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1702 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

1703 RW2000232664849 Muława Rów C 0 11,69 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1703 Rów C 267144844 0 11,573
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1704 RW2000232664849 Muława Doprowadzalnik H 0 3,28 WZMiUW w Lublinie x x x x x doprowadzenie wody do zb. Opole 1704 Muława 26714484 25,066 28,455
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060015 Zbiornik 
Podedwórze 

NIE 3,5

1705 RW2000232664849 Muława Doprowadzalnik H3 0 3,84 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień

1705 Muława 26714484 21,136 25,066
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK NIE NIE 3,5

1706 RW2000232664849 Muława Zbiornik Opole 0 0 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
retencjonowanie wody do nawodnień oraz dla potrzeb 
gospodarki rybackiej

1706
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLB PLB060015 Zbiornik 
Podedwórze 

TAK 0

1707 RW2000232664849 Muława Doprowadzalnik I 0 9,24 WZMiUW w Lublinie x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień

1707 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK NIE NIE 4

1708 RW2000232664849 Muława Praborek 0 3,76 WZMiUW w Lublinie x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1708 Dopływ spod Paszenek 267144842 0 3,883
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

1709 RW2000232664849 Muława Rów B 0 3,63 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1709 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1710 RW2000232664849 Muława Doprowadzalnik II 0 5 WZMiUW w Lublinie x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień

1710 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK NIE TAK 0

1711 RW2000232664849 Muława Doprowadzalnik III Brzozowy Kąt 0 4,14 WZMiUW w Lublinie x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień

1711
Dopływ spod Brzozowego 

Kąta
2671448482 5,191 8,59

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW

dobry i powyżej 
dobrego

brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK NIE TAK 2,5

1712 RW20002326648529 Grabarka Grabarka 0 25,14 WZMiUW w Lublinie x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1712 Grabarka 267144852 0 24,894
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,5

1713 RW2000232664869 Żarnica Żarnica 0 17,5 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1713 Żarnica 26714486 0 17,5
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ NIE

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1714 RW2000232664869 Żarnica Żarnica 17,5 33,86 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1714 Żarnica 26714486 17,5 33,86
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ NIE

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1715 RW2000232664882 Lutnia od źródeł do Strugi Lutnia 9,62 35,19 WZMiUW w Lublinie x x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1715 Lutnia 26714488 9,62 35,189
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

1716 RW2000232664882 Lutnia od źródeł do Strugi Struga 0 9,04 WZMiUW w Lublinie x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1716 Struga 267144882 0 9,04
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

1717 RW20002326648849 Werbia Werbia (Werbla Garncarka) 0 19,18 WZMiUW w Lublinie x x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1717 Werbia 267144884 0 19,154
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5
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1718 RW2000232664989 Czapelka Czapelka 0 32,15 WZMiUW w Lublinie x x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1718 Czapelka 26714498 0 32,2
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany

Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK6301, 
OCHK1872 

Park Krajobrazowy 
Podlaski Przełom 
Bugu (Lubelski), 

Nadbużański 
(Lubelskie) 

TAK 2,3,4,5

1719 RW2000232665249 Leśna do Przewłoki Ciek Chwiszczej 0 16,868 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Pasieczniki , Dubicze Osocze, Mochnate

1719 Chwiszczej 26714522 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

OWO, Fosforany, Fosfor ogólny, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLC PLC200004, 
REZ478 

Puszcza 
Białowieska, Lasy 
Naturalne Puszczy 

Białowieskiej 

TAK 2,3,4,5

1720 RW2000232665249 Leśna do Przewłoki Leśna Prawa 16,3 30,324 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Bielszczyzna

1720 2671452 126,277 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

OWO, Fosforany, Fosfor ogólny, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLC PLC200004, 
REZ478 

Puszcza 
Białowieska, Lasy 
Naturalne Puszczy 

Białowieskiej 

TAK 2,3

1721 RW20002326655129 Dopływ spod Olszyna Ciek C 0 7,66 WZMiUW w Lublinie x x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1721 Dopływ spod Olszyna 267145512 0,721 4,48
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK
PLH140011, 
PLB140001, 

PK6301 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Park 
Krajobrazowy 

Podlaski Przełom 
Bugu (Lubelski) 

TAK 2,5

1722 RW2000232665529 Czyżówka z dopływami Czyżówka 18 24,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez opdowiednie utrzymanie roslinności nadwodnej ( 
ochrona siedlisk gatunków).Umożliwienie odprowadzenia 
nadmiaru wód z obiektów melioracji szczegółowych o 
pow. 250ha dla zapewnienia właściwych stosunków 
powietrzno-wodnych w glebie w celu uzyskania 
optymalnej produkcji rolnej i utrzymania ekosystemów 
zależnych od poziomu wód w glebie.Zapewnienie 
warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych w celu minimalizacji stratw uprawach i 
pozostałym mieniu oraz zabezpieczenie urządzeń 
melioracyjnych przed zniszczeniem i dekapitalizacją.

1722 Czyżówka 26714552 18,145 24,574
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

1723 RW2000232665529 Czyżówka z dopływami Czyżówka 0 17,67 WZMiUW w Lublinie x x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1723 Czyżówka 26714552 0,018 17,688
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK
PLH140011, 
PLB140001, 

PK6301 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Park 
Krajobrazowy 

Podlaski Przełom 
Bugu (Lubelski) 

TAK 1,2,3,4

1724 RW2000232665529 Czyżówka z dopływami Krzywula 0 11,17 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1724 Krzywula 267145528 0 10,92
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

1725 RW2000232665529 Czyżówka z dopływami Zbiornik Kozioł 0 0 WZMiUW w Lublinie x x retencjonowanie wody 1725 Krzywula 267145528 1,4 1,923
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1726 RW2000232665529 Czyżówka z dopływami Zbiornik Zaborek 0 0 WZMiUW w Lublinie x retencjonowanie wody 1726 Krzywula 267145528 2,858 3,307
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

1727 RW2000232665899 Toczna do ujścia Toczna 0 40,9 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez opdowiednie utrzymanie roslinności nadwodnej ( 
ochrona siedlisk gatunków).Umożliwienie odprowadzenia 
nadmiaru wód z obiektów melioracji szczegółowych o 
pow. 3150 ha dla zapewnienia właściwych stosunków 
powietrzno-wodnych w glebie w celu uzyskania 
optymalnej produkcji rolnej i utrzymania ekosystemów 
zależnych od poziomu wód w glebie.Zapewnienie 
warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych w celu minimalizacji stratw uprawach i 
pozostałym mieniu oraz zabezpieczenie urządzeń 
melioracyjnych przed zniszczeniem i dekapitalizacją.

1727 Toczna 2671458 0,064 41,276
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2,3,4

1728 RW2000232665899 Toczna do ujścia Litewnik 0 13,048 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez opdowiednie utrzymanie roslinności nadwodnej ( 
ochrona siedlisk gatunków).Umożliwienie odprowadzenia 
nadmiaru wód z obiektów melioracji szczegółowych o 
pow. 1340ha dla zapewnienia właściwych stosunków 
powietrzno-wodnych w glebie w celu uzyskania 
optymalnej produkcji rolnej i utrzymania ekosystemów 
zależnych od poziomu wód w glebie.Zapewnienie 
warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych w celu minimalizacji stratw uprawach i 
pozostałym mieniu oraz zabezpieczenie urządzeń 
melioracyjnych przed zniszczeniem i dekapitalizacją.

1728 Dopływ z Litewnik Nowych 267145864 0 12,933
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1729 RW2000232665899 Toczna do ujścia Kałuża 0 13,046 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez opdowiednie utrzymanie roslinności nadwodnej ( 
ochrona siedlisk gatunków).Umożliwienie odprowadzenia 
nadmiaru wód z obiektów melioracji szczegółowych o 
pow. 460ha dla zapewnienia właściwych stosunków 
powietrzno-wodnych w glebie w celu uzyskania 
optymalnej produkcji rolnej i utrzymania ekosystemów 
zależnych od poziomu wód w glebie.Zapewnienie 
warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych w celu minimalizacji stratw uprawach i 
pozostałym mieniu oraz zabezpieczenie urządzeń 
melioracyjnych przed zniszczeniem i dekapitalizacją.

1729 Kałuża 26714584 0,005 12,622
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

1730 RW2000232665929 Kołodziejka z dopływami Kołodziejka 0 20,16 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 2400 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej. odbiór wód z 
obiektu stawów rybnych.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1730 Kołodziejka 26714592 0,031 20,334
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH140011, 
PLB140001, PK40 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2,3,5

1731 RW200023266619
Nurzec od źródeł do 
Nurczyka

Doprowadzalnik D 0 4,285 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Nurzec Górny

1731 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200021, 
PLB200004 

Ostoja w Dolinie 
Górnego Nurca, 
Dolina Górnego 

Nurca 

TAK 0

1732 RW200023266619
Nurzec od źródeł do 
Nurczyka

Nurzec 75,15 107,51 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Nurzec Górny

1732 Nurzec 267146 74,997 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200021, 
PLB200004 

Ostoja w Dolinie 
Górnego Nurca, 
Dolina Górnego 

Nurca 

TAK 2,3,4

1733 RW200023266619
Nurzec od źródeł do 
Nurczyka

Trościanka (Dopływ spod Śnieżek) 0 7,86 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z 
potrzeby zdolności przepustowej
koryta rzeki oraz gwarantują prawidłowe utrzymanie 
urządzeń wodnych szczegółowych . Obiekt Nurzec Górny

1733 Dopływ ze Śnieżek 26714616 0 7,82
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH200021 Ostoja w Dolinie 
Górnego Nurca 

TAK 2,3

1734 RW2000232667329 Buczynka Buczynka 0 40,229 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymaniie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z 
obiektów melioracji szczegółowych o pow.3.653 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej. Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia 
wód wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

1734 Buczynka 26714732 0,099 16,704
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK
PLH140011, 

PLB140001, PK40, 
OCHK1871 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy, 

Nadbużański 
(Mazowieckie) 

TAK 2,3,4

1735 RW2000232667329 Buczynka Ciek C 0 3 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymaniie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z 
obiektów melioracji szczegółowych o pow.31 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej. Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia 
wód wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

1735 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB140001, PK40 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 0

1736 RW2000232667549 Treblinka Treblinka (Rzeka Stara Treblinka) 0 7,45 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .Rzeka o niewielkich 
spadkach, płynąca przez tereny łąkarskie. Brak 
konserwacji powoduje nieodpowiedni poziom wody 
gruntowej i skutkuje spadkiem w uprawie masy zielonej 
na terenach przyległych

1736 Treblinka 26714754 0,057 7,58
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

TAK 1,2,4

1737 RW2000232667549 Treblinka Treblinka (Stara Treblinka) 7,45 13,515 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymaniie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z 
obiektów melioracji szczegółowych o pow.256, ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej. Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia 
wód wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

1737 Treblinka 26714754 7,581 13,408
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB140001, PK40 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy 

TAK 0,2

1738 RW200021266759
Bug od Kołodziejki do 
Broku

Rzeka Treblinka 0 2,858 WZMiUW w Warszawie x x x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, retetncje korytową. Wszystkie zaplanowane 
roboty ograniczają się wyłącznie do koryta cieku. Wpłyną 
również korzystnie na zinwentaryzowany stan środowiska 
w ramach obszarów NATURA 2000, zapewnią ułatwienie 
uprawy gruntów rolny. Brak robót może spowodować 
zmianę wykorzytania gruntów przyległych a w 
konsekwencji również zmianę gatunków, roślin i zwierząt 
bytujących w tym rejonie. Dla odcinka przepływajacego 
przez obszar NATURA 2000 warunki prowadzenia robót 
zostaną uzgodnione z RDOS .Rzeka o niewielkich 
spadkach, płynąca przez tereny łąkarskie. Brak 
konserwacji powoduje nieodpowiedni poziom wody 
gruntowej i skutkuje spadkiem w uprawie masy zielonej 
na terenach przyległych.Mozliwe podtopienie wsi 
Treblinka i Boreczek

1738 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, OWO, Fitoplankton (wskaźnik 

fitoplanktonowy IFPL), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140011, 
PLB140001 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu 

TAK 0

1739 RW2000232668149
Liwiec do Starej Rzeki ze 
Starą Rzeką od dopł. z 
Kukawek

Liwiec 114,66 144,16 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 3800 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1739 Liwiec 267148 119,214 148,777
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140032, 
PLB140002 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca 

TAK 0,3,5

1740 RW2000232668149
Liwiec do Starej Rzeki ze 
Starą Rzeką od dopł. z 
Kukawek

Śliza 0 9,71 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 480 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1740 Liwiec 2 26714812 0 8,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140032, 
PLB140002 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca 

TAK 2,3,4

1741 RW2000232668149
Liwiec do Starej Rzeki ze 
Starą Rzeką od dopł. z 
Kukawek

Ciek B 0 7,945 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 368 dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1741 Liwiec 267148 131,899 139,298
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140032, 
PLB140002 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca 

TAK 0,2,3

1742 RW2000232668149
Liwiec do Starej Rzeki ze 
Starą Rzeką od dopł. z 
Kukawek

Kanał Mordy 0 16,66 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 2600 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej. Odprowadzenie 
wód z obiektów stawów rybnych.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1742 Dopływ z Głuchówka 267148134 0 16,676
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140032, 
PLB140002 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca 

NIE 3,4,5

1743 RW2000232668149
Liwiec do Starej Rzeki ze 
Starą Rzeką od dopł. z 
Kukawek

Stara Rzeka 0 6,21 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 180 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1743 Stara Rzeka 26714814 0 6,219
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140032, 
PLB140002 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca 

TAK 2,3,5

1744 RW200023266818 Helenka Helenka 0 13,68 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 640 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej. Odprowadzenie 
wód z obiektu stawów rybnych
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1744 Helenka 26714818 0 11,426
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

nierozpoznana presja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB
PLH140032, 
PLB140002, 

REZ325 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca, 

Stawy Siedleckie 

TAK 0,2,3,4,5

1745 RW2000232668289
Muchawka od źródeł do 
Myrchy

Muchawka 18,669 24,83 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1050 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej. Odprowadzenie 
wód z obiektu sztawów rybnych.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1745 Muchawka 2671482 18,561 24,729
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego ChZT-Mn, ChZT-Cr, Fosforany, dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK287 Siedlecko-
Węgrowski 

TAK 1,4,5

1746 RW2000232668289
Muchawka od źródeł do 
Myrchy

Mucha 0 12,34 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanieprocesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 1120 dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1746 Muchawka 2671482 24,727 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego ChZT-Mn, ChZT-Cr, Fosforany, dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5
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1747 RW2000232668289
Muchawka od źródeł do 
Myrchy

Zbuczynka 0 24,8 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanieprocesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow.4250 dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1747 Zbuczynka 26714826 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego ChZT-Mn, ChZT-Cr, Fosforany, dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5

1748 RW2000232668289
Muchawka od źródeł do 
Myrchy

Myrcha 0 14,47 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 700 dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej. Odprowadzenie 
wód z obiektu stawów rybnych.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1748 Myrcha 26714828 0 13,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego ChZT-Mn, ChZT-Cr, Fosforany, dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK287 Siedlecko-
Węgrowski 

TAK 1,2,4,5

1749 RW2000232668418
Kostrzyń od źródeł do 
Dopływu z Osińskiego

Kostrzyń 26,984 54,42 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow.1090 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1749 Kostrzyń 2671484 28,302 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH140036, 
PLB140009, 
OCHK1741, 
OCHK183 

Rogoźnica, Dolina 
Kostrzynia, 
Łukowski 

(Mazowiecki), 
Miński 

TAK 2,3,4,5

1750 RW2000232668418
Kostrzyń od źródeł do 
Dopływu z Osińskiego

Stary Kostrzń 0 7,31 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 590 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1750 Kostrzyń 2671484 46,192 53,496
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1751 RW2000232668418
Kostrzyń od źródeł do 
Dopływu z Osińskiego

Skórczyk 0 9,71 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 900 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1751 Dopływ spod Gołąbka 267148414 0,004 0,004
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140009 Dolina Kostrzynia TAK 0,5

1752 RW2000232668418
Kostrzyń od źródeł do 
Dopływu z Osińskiego

Witka 0 10 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 225 dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej. Odprowadzenie 
wód z obiektu stawów rybnych.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1752 Dopływ z Woli Wodyńskiej 2671484172 0 10,743
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140009 Dolina Kostrzynia TAK 0,2,4,5

1753 RW2000232671889
Beniaminówka (Kan. 
Beniaminowski)

Beniaminówka 4,74 16,457 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
rzeka płynąca przez teren zurbanizowany, miejski, 
występuje gęsta zabudowa i konieczna jest ochrona p. 
powodziowa danego terenu

1753 Beniaminówka 267188 4,742 15,211
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, Azot Kjeldahla, 
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0,2,3,4,5

1754 RW2000232671889
Beniaminówka (Kan. 
Beniaminowski)

Beniaminówka 0 4,74 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka przepływa przez uzytki rolne i tereny zabudowane 
Wólki Radzymińskiej, wyżej połozony odcinek rzeki 
przepływa przez miasto Radzymin, jest odbiornikiem wód 
deszczowych i z oczyszczalni scieków, celem robót jest 
zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego spływu 
wysokich wód, zapobieganie podtopieniom połozonych w 
zasiegu oddziaływania uzytków rolnych i terenów 
zabudowanych, 

1754 Beniaminówka 267188 0,029 4,741
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, Azot Kjeldahla, 
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,5

1755 RW2000232671889
Beniaminówka (Kan. 
Beniaminowski)

Kanał Sierakowski 2,532 7,975 WZMiUW w Warszawie x x x x x rzeka płynaca przez teren rolny i zabudowy miejskiej 1755 Dopływ z Radzymina 2671884 2,528 7,981
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, Azot Kjeldahla, 
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3

1756 RW2000232671889
Beniaminówka (Kan. 
Beniaminowski)

Kanał Sierakowski 0 2,532 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka przepływa przez tereny zabudowane Wólki 
Radzymińskiej,wyżej połozony odcinek rzeki przepływa w 
rejonie miasta Radzymin, jest odbiornikiem wód 
deszczowych, celem robót jest zapewnienie drożności 
koryta w celu sprawnego spływu wysokich wód, 
zapobieganie podtopieniom połozonych w zasiegu 
oddziaływania uzytków rolnych i terenów zabudowanych, 

1756 Dopływ z Radzymina 2671884 0,001 2,528
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, Azot Kjeldahla, 
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3

1757 RW200023268321 Kanał Młyński Ciek L 0 7,92 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

1. Regulacja stosunków wodnych na terenach 
zmeliorowanych (prawie cała dolina zmeliorowana). 
2. Zabezpieczenie przed erozją zagrażającą przepustom i 
drogom. 
3. Zapewnienie sprawności technicznej budowli 
piętrzących.

1757 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140008 Doliny Wkry i 
Mławki 

TAK 0

1758 RW200023268321 Kanał Młyński Kanał Młyński 0 15,086 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

1. Zabezpieczenie przed powodzią terenów 
zabudowanych miasta Działdowo. 
2. Regulacja stosunków wodnych na terenach 
zmeliorowanych. 
3. Zapewnienie odpływu większych cieków, w tym: 
Pierławki i Dopływu z Komornik. 
4. Zabezpieczenie przed erozją zagrażającą budynkom, 
budowlom, infrastrukturze technicznej, mostom i 
drogom. 
5. Zapewnienie odpływu z oczyszczalni ścieków w 
Działdowie. 
6. Estetyka miasta Działdowo. 
7. Zapewnienie odpływu kanalizacji deszczowej w 
Działdowie.
8. Zapewnienie sprawności technicznej budowlom 
piętrzącym.

1758 Kanał Młyński 26832 0,007 15,094
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140008 Doliny Wkry i 
Mławki 

TAK 2,5

1759 RW200023268321 Kanał Młyński Pierławka 0 11,432 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

1. Zabezpieczenie przed powodzią wsi Księży Dwór. 
2. Regulacja stosunków wodnych na terenach 
zmeliorowanych (prawie cała dolina zmeliorowana). 
3. Zabezpieczenie przed erozją zagrażającą budynkom, 
budowlom, mostom i drogom. 
4. Estetyka wsi Księży Dwór, Burkat i Niestoja. 
5. Zapewnienie sprawności technicznej budowli 
piętrzących.

1759 Pierławka 268324 0,008 11,412
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB140008 Doliny Wkry i 
Mławki 

TAK 2,5

1760 RW20001926839
Wkra od połączenia ze 
Szkotówką do Mławki bez 
Mławki

Luta 0 0,62 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2. Retencjonowania wody na potrzeby 
nawodnień i przejśc ia fali powodziowej. 3.Obsługi 
urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych systemów 
nawadniająco-odwadniających, spływ wód z systemów 
drenarskich. Pow. zmeliorowana 2ha.

1760 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE TAK TAK RP, PLB, OCHK
PLB140008, 

REZ850, 
OCHK195 

Doliny Wkry i 
Mławki, Gołuska 

Kępa, 
Nadwkrzański 

TAK 0

1761 RW200023268389 Luta Luta 0,62 26,35 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2. Retencjonowania wody na potrzeby 
nawodnień i przejśc ia fali powodziowej. 3.Obsługi 
urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych systemów 
nawadniająco-odwadniających, spływ wód z systemów 
drenarskich. Pow. zmeliorowana 2118 ha. Pow. 
zdrenowana 2860 ha.

1761 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE TAK TAK PLB, OCHK
PLB140008, 
OCHK181, 
OCHK195 

Doliny Wkry i 
Mławki, 

Międzyrzecze 
Skrwy i Wkry, 
Nadwkrzański 

TAK 0,2,3,4,5

1762 RW200023268449 Seracz Seracz 0 17,7 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 1589 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących i regulacyjnych.

1762 Seracz 26844 0,007 17,699
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140008, 
OCHK337 

Doliny Wkry i 
Mławki, Zieluńsko-

Rzęgnowski 
NIE 3,4,5

1763 RW200023268516
Dopływ spod Bońkowa 
Kościelnego

Bieżanka 0 8,06 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 788 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

1763
Dopływ spod Bońkowa 

Kościelnego
268516 0,013 8,657

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 0,2,5

1764 RW2000232687232

Raciążnica od źródeł do 
dopływu z Niedróża 
Starego, z dopływem z 
Niedróża Starego

Raciąznica 43,63 45,925 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2. Obsługi urzadzeń melioracji wodnych 
szczegółowych systemów nawadniająco-odwadniających, 
spływ wód z systemów drenarskich. Pow. zmeliorowana 
170 ha.

1764 Raciążnica 26872 43,69 45,985
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 3,5

1765 RW2000232687232

Raciążnica od źródeł do 
dopływu z Niedróża 
Starego, z dopływem z 
Niedróża Starego

Raciążnica 35,132 43,63 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 1354 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 60,45 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych, utrzymanie dobrego stanu budowli 
piętrzących, zapewnienie odpływu oczyszczonych ściekow 
z 1 oczyszczalni ścieków. 

1765 Raciążnica 26872 35,199 43,69
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 3,5

1766 RW2000172756352 Dopływ spod Komorowa Raciążnica 57,259 60,225 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie rzeki spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 570 ha . Nastąpi 
swobodny spływ wody z zmeliorowanych użytków 
rolnych z powierzchni 2800 ha

1766 Raciążnica 26872 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK270 Równina 
Raciążska 

TAK 0,5

1767 RW2000232687232

Raciążnica od źródeł do 
dopływu z Niedróża 
Starego, z dopływem z 
Niedróża Starego

Raciążnica 45,925 57,259 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie rzeki spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 570 ha . Nastąpi 
swobodny spływ wody z zmeliorowanych użytków 
rolnych z powierzchni 2800 ha

1767 Raciążnica 26872 45,985 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195, 
OCHK270 

Nadwkrzański, 
Równina 

Raciążska 
NIE 4,5

1768 RW2000232687232

Raciążnica od źródeł do 
dopływu z Niedróża 
Starego, z dopływem z 
Niedróża Starego

Zadębie (Potok Zadębie) 0 3,21 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 131 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 15,66 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych, utrzymanie dobrego stanu budowli 
piętrzących.

1768 Zadębie 268722 0 3,203
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 5

1769 RW2000232687232

Raciążnica od źródeł do 
dopływu z Niedróża 
Starego, z dopływem z 
Niedróża Starego

Zadębie (Potok Zadębie) 3,21 13,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2. Retencjonowania wody na potrzeby 
nawodnień i przejśc ia fali powodziowej. 3.Obsługi 
urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych systemów 
nawadniająco-odwadniających, spływ wód z systemów 
drenarskich. Pow. zmeliorowana 40 ha. Pow. zdrenowana 
30 ha.

1769 Zadębie 268722 3,203 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 3,4,5

1770 RW2000232687232

Raciążnica od źródeł do 
dopływu z Niedróża 
Starego, z dopływem z 
Niedróża Starego

Zadębie (Potok Zadębie) 13,6 19,18 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 131 ha zmeliorowanych 
gruntóworaz z 11,81 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych

1770 Dopływ spod Żychowa 2687224 8,143 13,719
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 2,3

1771 RW2000232687232

Raciążnica od źródeł do 
dopływu z Niedróża 
Starego, z dopływem z 
Niedróża Starego

Pijawnia 0 14,08 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2. Retencjonowania wody na potrzeby 
nawodnień i przejśc ia fali powodziowej. 3.Obsługi 
urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych systemów 
nawadniająco-odwadniających, spływ wód z systemów 
drenarskich. Pow. zmeliorowana 590 ha. Pow. 
zdrenowana 4 ha.

1771 Zadębie 268722 5,444 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański TAK 0,3,5

1772 RW200023272154 Kanał Tumski Kanał Tumski 0 10,446 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód,
zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych

1772 Kanał Tumski 272154 0,004 10,448
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

1773 RW2000232721839
Ochnia od źródeł do 
Miłonki bez Miłonki

 Lubieńka 0 7,253 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych

1773 Lubienka 272182 0,005 7,256
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

1774 RW2000232721839
Ochnia od źródeł do 
Miłonki bez Miłonki

 Ochnia 22,83 37,201 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych

1774 Ochnia 27218 22,873 37,256
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

1775 RW2000232721839
Ochnia od źródeł do 
Miłonki bez Miłonki

Lubieńka PŁD (MPHP Lubienka) 7,3 10,5 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1775 Lubienka 272182 7,254 10,369
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

1776 RW2000232721839
Ochnia od źródeł do 
Miłonki bez Miłonki

Ochnia 36,6 44,7 KPZMiUW we Włocławku x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1776 Ochnia 27218 37,26 45,45
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

1777 RW2000232721839
Ochnia od źródeł do 
Miłonki bez Miłonki

Ochnia 44,7 47,6 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1777 Ochnia 27218 45,45 48,312
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

1778 RW2000232723489 Dopływ spod Psar Kanał Południowy 0 8,588 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych.

1778 Kanał Malina 272348 1,929 10,529
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 2,3,5

1779 RW2000232729649
Łasica od źródeł do Kanału 
Zaborowskiego, z 
Kanałem Zaborowskim

Łasica 25,575 31,84 WZMiUW w Warszawie x
pietrzenie wody w korycie rzeki , szczególnie ze względu 
na tereny Kampinoskiego Parku Narodowego

1779 Łasica 27296 25,842 32,109
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, Azot 

Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLC PLC140001, KmPN 

Puszcza 
Kampinoska, 

Kampinoski Park 
Narodowy 

TAK 2,3

1780 RW2000232729649
Łasica od źródeł do Kanału 
Zaborowskiego, z 
Kanałem Zaborowskim

Zaborowski, Kanał (Kanał Zaborowski) 21,239 25,2 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Dla odbioru wód z górnej zlewni Warszwy, ochrona 
p.powodziowa gm.Izabelin i Stare Babice- umożliwienie 
odpływu

1780 Lipkowska Woda 2729642 2,602 6,52
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, Azot 

Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLC, OCHK PLC140001, 
KmPN, OCHK308 

Puszcza 
Kampinoska, 

Kampinoski Park 
Narodowy, 

Warszawski 

TAK 2,3

1781 RW2000232729649
Łasica od źródeł do Kanału 
Zaborowskiego, z 
Kanałem Zaborowskim

Kanał Zaborowski (WZMiUW: Zaborowski 
Kanał)

25,2 26,942 WZMiUW w Warszawie x x x Planowane do przekazania m. st. Warszawa 1781 Lipkowska Woda 2729642 6,562 8,243
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, Azot 

Kjeldahla, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

1782 RW200023272966 Dopływ z Łosiej Wólki Kanał Ł-9 10,4 17,8 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

W zasiegu oddziaływania górnego odcinka rzeki znajdują 
się tereny zabudowane gminy Czosnów, celem robót jest 
zapewnienie drożności koryta w celu sprawnego spływu 
wysokich wód, zapobieganie podtopieniom połozonych w 
zasiegu oddziaływania uzytków rolnych i terenów 
zabudowanych. 

1782 Dopływ z Łosiej Wólki 272966 10,359 17,804
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLC, OCHK PLC140001, 
KmPN, OCHK308 

Puszcza 
Kampinoska, 

Kampinoski Park 
Narodowy, 

Warszawski 

NIE 3,4

1783 RW2000232729689 Kanał Olszowiecki Kanał Olszowiecki B 0 6,1 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Odwodnienie oraz nawodnienie terenów przyległych w 
tym obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 
odprowadzenie nadmiaru wody z 60 ha terenów 
zmeliorowanych (pow. sochaczewski).

1783 Kanał Olszowiecki 272968 0,014 6,125
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PN, PLC, OCHK PLC140001, 
KmPN, OCHK308 

Puszcza 
Kampinoska, 

Kampinoski Park 
Narodowy, 

Warszawski 

TAK 2,3

1784 RW2000232729689 Kanał Olszowiecki Kanał Olszowiecki B 13,019 17,052 WZMiUW w Warszawie x x x x x Z uwagi na ochronę p.pow. 1784 Kanał Olszowiecki 272968 13,039 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLC, OCHK PLC140001, 
KmPN, OCHK308 

Puszcza 
Kampinoska, 

Kampinoski Park 
Narodowy, 

Warszawski 

TAK 2,3

1785 RW2000232729899 Kanał Kromnowski Kanał Kromnowski 0 5,1 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Odwodnienie oraz nawodnienie terenów przyległych w 
tym obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego

1785 Kanał Kromnowski 27298 4,914 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PN, PLC, OCHK PLC140001, 
KmPN, OCHK308 

Puszcza 
Kampinoska, 

Kampinoski Park 
Narodowy, 

Warszawski 

TAK 1,2,3

1786 RW2000232729899 Kanał Kromnowski Kanał Kromnowski 5,1 14,3 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Odwodnienie oraz nawodnienie terenów przyległych w 
tym obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego

1786 Kanał Kromnowski 27298 4,914 14,115
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PN, PLC, OCHK PLC140001, 
KmPN, OCHK308 

Puszcza 
Kampinoska, 

Kampinoski Park 
Narodowy, 

Warszawski 

TAK 1,2,3

1787 RW2000232729899 Kanał Kromnowski Kanał Kromnowski 14,3 39,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka przepływa przez tereny zmeliorowane gminy 
Leoncin, jest odbiornikiem rowów szczegółowych, w 
górnym odcinku na terenie gminy Czosnów w zasiegu 
oddziaływania znajduja sie tereny zabudowane, celem 
robót jest zapewnienie drożności koryta w celu 
sprawnego spływu wysokich wód, zapobieganie 
podtopieniom połozonych w zasiegu oddziaływania 
uzytków rolnych i terenów zabudowanych,

1787 Kanał Kromnowski 27298 14,115 14,135
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLC, OCHK PLC140001, 
KmPN, OCHK308 

Puszcza 
Kampinoska, 

Kampinoski Park 
Narodowy, 

Warszawski 

TAK 0,1,2,3,4
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1788 RW20002327349 Kanał Troszyński Nida Gąbinianka 0 17,42 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód na rzece Gąbinianka w km 12+390-
17+420 jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
odprowadzających wodę drenażową do rzeki. Rzeka 
Gąbinianka jest głównym odbiornikiem wód drenażowych 
obiektów melioracyjnych tj. „Gąbin I i II” oraz „Topólno” 
obejmujących swym zasięgiem powierzchnie 2771,94 ha , 
na której poprowadzone są rowy o długości 49,614 km 
odprowadzających wodę drenażową do rzeki. W ujęciu 
środowiskowym, obowiązkowe prace konserwacyjne nie 
powodują ujemnych skutków dla środowiska, a brak ich 
wykonania na urządzeniach melioracji podstawowych i 
szczegółowych przyczynić się do dekapitalizacji urządzeń, 
podtopień terenów rolnych, budynków mieszkalnych oraz 
budowli komunikacyjnych. Obok funkcji środowiskowej 
spełniają też istotną funkcję w ochronie 
przeciwpowodziowej w km 0+000-2+100. Odcinek 
ujściowy rzeki Gąbinianki stanowi część Suchego 
Zbiornika Troszyn - zbiornika przeciwpowodziowego dla 
Doliny Wiślanej.

1788 Nida 273472 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, Azot Kjeldahla, Fitoplankton 

(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK111 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Gostynińsko-

Gąbiński 
TAK 0,2,3,4,5

1789 RW20002327349 Kanał Troszyński Kanał Troszyński Kanał Dobrzykowski 0 27,835 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na kanale Dobrzykowskim będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
tj. „Nizina Iłowsko-Dobrzykowska”, „Kozików-Sady” o 
powierzchni 792,16 ha gruntów zdrenowanych i rowów 
na długości 32,145km odprowadzających wodę 
drenażową do kanału. Kanał Dobrzykowski jest ciekiem o 
małym spadku terenu, w depresji terenowej, dlatego tez 
wody z kanału przepompowywane są za pomocą 
pompowni do rz. Wisły. Niewykonanie bieżącej 
konserwacji na kanale doprowadzi do ograniczonego 
spływu wód z terenów drenarskich i, przyległych , oraz 
terenów zabudowanych, co skutkuje podtopieniami 
terenu oraz dewastacja urządzeń melioracyjnych. Obok 
funkcji środowiskowej spełnia też istotną funkcję w 
ochronie przeciwpowodziowej. Jest głównym ciekiem 
odprowadzającym wody drenażowe z wału lewego Doliny 
Iłowsko-Dobrzykowskiej oraz stanowi część Suchego 
Zbiornika Troszyn - zbiornika przeciwpowodziowego dla 
Doliny Wiślanej . Zaniechanie prac utrzymaniowych na 
bieżąco spowoduje zamulenie koryta w tym 
nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji 
podstawowej i szczegółowej na terenach zdrenowanych i 
przyległych do rzeki co w konsekwencji doprowadzi do 
dekapitalizacji urządzeń oraz budowli 
przeciwpowodziowych.

1789 Kanał Troszyński 2734 0,96 28,821
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, Azot Kjeldahla, Fitoplankton 

(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH140029, 
OCHK111, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Gostynińsko-

Gąbiński, 
Nadwiślański 

(powiat płoński, 
płocki i 

sochaczewski) 

NIE 3,4,5

1790 RW20002327349 Kanał Troszyński Brak hydronimu Kanał Suchodolski I 0 18,68 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na kanale Suchodolskim I będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
o powierzchni 327,262 ha gruntów zdrenowanych i 
rowów na długości 11,069km. Kanał Suchodolski I jest 
ciekiem o małym spadku terenu, niewykonanie bieżącej 
konserwacji na kanale doprowadzi do ograniczonego 
spływu wód z terenów drenarskich i, przyległych , oraz 
terenów zabudowanych, co skutkuje podtopieniami 
terenu oraz dewastacją urządzeń melioracyjnych. Obok 
funkcji środowiskowej czy produkcyjnej spełniają też 
istotną funkcję w ochronie przeciwpowodziowej. Jest 
ciekiem odprowadzającym wody drenażowe z wału 
lewego Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej. Zaniechanie prac 
utrzymaniowych na bieżąco spowoduje zamulenie koryta 
w tym nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń 
melioracji podstawowej i szczegółowej na terenach 
zdrenowanych i przyległych do rzeki co w konsekwencji 
doprowadzi do dekapitalizacji urządzeń oraz budowli 
przeciwpowodziowych.

1790 Kanał Suchodolski 27344 0,002 18,687
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, Azot Kjeldahla, Fitoplankton 

(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 1,2,3,4,5

1791 RW20002327349 Kanał Troszyński Brak hydronimu Kanał Suchodolski II 0 6,236 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na kanale Suchodolskim I I będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
o powierzchni 171,182 ha gruntów zdrenowanych i 
rowów na długości 10938m. Urządzenia i systemy 
melioracyjne stanowią ważny element infrastruktury 
technicznej na obszarach rolniczych. Obok funkcji 
środowiskowej czy produkcyjnej spełniają też istotną 
funkcję w ochronie przeciwpowodziowej. Jest ciekiem 
odprowadzającym wody drenażowe z wału lewego Doliny 
Iłowsko-Dobrzykowskiej. Zaniechanie prac 
utrzymaniowych na bieżąco spowoduje zamulenie koryta 
w tym nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń 
melioracji podstawowej i szczegółowej na terenach 
zdrenowanych i przyległych do rzeki co w konsekwencji 
doprowadzi do dekapitalizacji urządzeń, podtopień 
terenów rolnych, zabudowanych oraz budowli 
przeciwpowodziowych.

1791 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, Azot Kjeldahla, Fitoplankton 

(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1792 RW20002327349 Kanał Troszyński Brak hydronimu Kanał Kozikowski 0 2,58 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na kanale Kozikowskim będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
tj. Kozików-Sady o powierzchni 217,06 ha gruntów 
zdrenowanych i rowów na długości 9,083km, 
odprowadzający wody drenażowe do kanału. Istota 
kanału jest możliwość rozrządu wód w okresie suszy. 
Obok funkcji środowiskowej czy produkcyjnej spełniają 
też istotną funkcję w ochronie przeciwpowodziowej. Jest 
ciekiem odprowadzającym wody drenażowe z wału 
lewego Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej. Zaniechanie prac 
utrzymaniowych na bieżąco spowoduje zamulenie koryta 
w tym nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń 
melioracji podstawowej i szczegółowej na terenach 
zdrenowanych i przyległych do rzeki co w konsekwencji 
doprowadzi do dekapitalizacji urządzeń, podtopień 
terenów rolnych, zabudowanych, oraz budowli 
przeciwpowodziowych.

1792 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, Azot Kjeldahla, Fitoplankton 

(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski) 

TAK 0

1793 RW20002327349 Kanał Troszyński Brak hydronimu Kanał Słubicki 0 8,71 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na kanale Słubicki będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
o powierzchni 387,55 ha gruntów zdrenowanych i rowów 
na długości 11,105km, odprowadzających wody 
drenażowe do kanału. Obok funkcji środowiskowej czy 
produkcyjnej spełniają też istotną funkcję w ochronie 
przeciwpowodziowej. Jest ciekiem stanowiącym część 
Suchego Zbiornika Troszyn - zbiornika 
przeciwpowodziowego dla Doliny . Zaniechanie prac 
utrzymaniowych na bieżąco spowoduje zamulenie koryta 
w tym nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń 
melioracji podstawowej i szczegółowej na terenach 
zdrenowanych i przyległych do rzeki co w konsekwencji 
doprowadzi do dekapitalizacji urządzeń, terenów rolnych, 
budowalnych oraz budowli przeciwpowodziowych

1793 Dopływ ze Studzieńca 273462 0 6,924
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, Azot Kjeldahla, Fitoplankton 

(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH140029, 
OCHK111, 
OCHK193 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Gostynińsko-

Gąbiński, 
Nadwiślański 

(powiat płoński, 
płocki i 

sochaczewski) 

TAK 0,2,3,4

1794 RW20002327349 Kanał Troszyński Brak hydronimu Kanał Troszyński 0 2,079 WZMiUW w Warszawie x x x x

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na kanale Troszyńskim będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania urządzenia, oraz budowli 
przeciwpowodziowych integralnie z nim związanym. W 
ujęciu środowiskowym, obowiązkowe prace 
konserwacyjne polegające na przygotowaniu drożności 
koryta nie powodują ujemnych skutków dla środowiska a 
brak ich wykonania na urządzeniach melioracji 
podstawowych może przyczynić się do dekapitalizacji 
tych urządzeń, podtopień terenów rolnych. Obok funkcji 
środowiskowej spełniają też istotną funkcję w ochronie 
przeciwpowodziowej. Kanał Troszyński jest jedynym 
odprowadzalnikiem wód z Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej 
do pompowni Wionczemin.

1794 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, Azot Kjeldahla, Fitoplankton 

(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK111, 
OCHK193

Gostynińsko-
Gąbiński, 

Nadwiślański 
(powiat płoński, 

płocki i 
sochaczewski)

TAK 0

1795 RW20002327349 Kanał Troszyński Brak hydronimu Kanał Ciechomicki 0 0,385 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Wykonanie prac konserwacyjnych przynajmniej raz w 
roku na kanale Ciechomickim będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania urządzenia. W ujęciu 
środowiskowym, obowiązkowe prace konserwacyjne 
polegające na przygotowaniu drożności koryta nie 
powodują ujemnych skutków dla środowiska a brak ich 
wykonania na urządzeniach melioracji podstawowych 
może przyczynić się do dekapitalizacji tych urządzeń. 
Obok funkcji środowiskowej spełniają też istotną funkcję 
w ochronie przeciwpowodziowej. Jest ciekiem 
odprowadzającym wody drenażowe z wału lewego Doliny 
Iłowsko-Dobrzykowskiej. W okresie niskich wód , dopływ 
wód z kanału odbywa się grawitacyjnie do rz. Wisły. 
Zaniechanie prac utrzymaniowych na bieżąco spowoduje 
zamulenie koryta w tym nieprawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń melioracji podstawowej co w konsekwencji 
doprowadzi do dekapitalizacji urządzeń, podtopień 
terenów rolnch oraz budowli przeciwpowodziowych.

1795 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
ChZT-Mn, Azot Kjeldahla, Fitoplankton 

(wskaźnik fitoplanktonowy IFPL)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140029, 
OCHK111 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Gostynińsko-

Gąbiński 
TAK 0

1796 RW200023275616
Skrwa do Dopływu spod 
Przywitowa z jez. Skrwilno

Skrwa 115,38 119,79 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2. Retencjonowania wody na potrzeby 
nawodnień i przejśc ia fali powodziowej. 3.Obsługi 
urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych systemów 
nawadniająco-odwadniających, spływ wód z systemów 
drenarskich. Pow. zmeliorowana 575 ha. Pow. 
zdrenowana 4 ha.

1796 Skrwa 2756 116,277 120,677
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK181 Międzyrzecze 
Skrwy i Wkry

NIE 5

1797 RW200023275616
Skrwa do Dopływu spod 
Przywitowa z jez. Skrwilno

Skrwa 119,79 121,42 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu przejścia fali powodziowej i 
odprowadzenia wód powodziowych. 

1797 Skrwa 2756 120,677 122,303
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK181 Międzyrzecze 
Skrwy i Wkry

NIE 5

1798 RW200023275616
Skrwa do Dopływu spod 
Przywitowa z jez. Skrwilno

Skrwa (Prawa) 111,6 115,38 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1798 Skrwa 2756 112,185 117,78
powyżej 5 m na części 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK181, 
OCHK340

Międzyrzecze 
Skrwy i Wkry, 
Źródła Skrwy

TAK 1,4,5

1799 RW200023275616
Skrwa do Dopływu spod 
Przywitowa z jez. Skrwilno

Okalewka 0 15,85 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1799 Okalewka 2756132 0,102 9,609
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK340 Źródła Skrwy TAK 0,3,4,5

1800 RW2000232756329 Chroponianka Chraponianka 3,46 19,34 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta cieku, 
utrzymanie koryta cieku (skarp i dna) w odpowiednim 
stanie technicznym w celu: 1.Odprowadzenia wód 
powodziowych. 2. Retencjonowania wody na potrzeby 
nawodnień i przejśc ia fali powodziowej. 3.Obsługi 
urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych systemów 
nawadniająco-odwadniających, spływ wód z systemów 
drenarskich. Pow. zmeliorowana 580 ha. Pow. 
zdrenowana 700 ha.

1800 Chroponianka 275632 18,597 19,32
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK181 Międzyrzecze 
Skrwy i Wkry

NIE 5

1801 RW2000232756329 Chroponianka Chraponianka 0 3,46 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Utrzymanie rzeki spowoduje ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 86 ha Nastąpi 
swbodny spływ wody ze zmeliorowanych gruntów z 
powierzchni około 1690 ha.

1801 Chroponianka 275632 0 3,454
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_297_W

Rzeka Chraponianka - 
zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta w km 0+000-
3+460 gm. 
Rościszewo

NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

TAK 2,3,5

1802 RW2000232756329 Chroponianka Kanał Września 0 8,133 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie kanału spowoduje ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 200 ha. Nastąpi 
swbodny spływ wody ze zmeliorowanych gruntów z 
powierzchni około 1063 ha.

1802
Dopływ spod 

Władysławowa
2756326 0 7

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_305_W

Kanał Września-
zapewnienie 
odpowiedniej 
przepustowości 
koryta w km 0+000-
8+133 wraz z 
przebudową 
zbiornika 
wyrównawczego 
pompowni Września 
gm. Rościszewo

NIE NIE TAK OCHK OCHK252, 
OCHK270 

Przyrzecze Skrwy 
Prawej, Równina 

Raciążska 
NIE 4,5

1803 RW200023275634 Dopływ spod Rzeszotar Kanał Pszczele 0 9,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie kanału spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 250 ha i ludności 
zamieszkującej w 20 gospodarstwach. Nastąpi swobodny 
spływ wody z zmeliorowanych użytków rolnych z 
powierzchni 1400 ha

1803 Dopływ spod Rzeszotar 275634 0,262 8,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

OWO, Azot Kjeldahla, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna presja przemysłowa Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_040_W

Kanał Pszczele - 
budowa i odbudowa 
obiektów małej 
retencji wodnej w km 
0+392, 0+940, 2+327 
i 4+210 gm. 
Rościszewo

NIE NIE TAK OCHK OCHK252, 
OCHK270 

Przyrzecze Skrwy 
Prawej, Równina 

Raciążska 
TAK 0,3,5

1804 RW2000232756529 Gozdawnica Gozdawnica, Struga Gójsk Narty 0 16,686 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie spowoduje spowoduje ochronę użytków 
rolnych przed powodzią na powierzchni około 180 ha i 
ludności zmieszkującej w 40 gospodarstwach. Nastąpi 
swbodny spływ wody ze zmeliorowanych gruntów z 
powierzchni około 350 ha.

1804 Gozdawnica 275652 0 16,537
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

TAK 0,1,2,4

1805 RW2000232756529 Gozdawnica  Struga Gójsk Grądy 0 8 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie spowoduje spowoduje ochronę użytków 
rolnych przed powodzią na powierzchni około 160 ha i 
ludności zmieszkującej w 15. Nastąpi swbodny spływ 
wody ze zmeliorowanych gruntów z powierzchni około 
350 ha.

1805
Dopływ spod Brzeszczek 

Małych
2756522 0,005 8,026

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 23 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT umiarkowany

OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 
IO)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

NIE 3,5

1806 RW2000232756529 Gozdawnica
Kanał Gójsk
(Gozdownica)

16,27 23,031 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1806 Gozdawnica 275652 16,537 23,603
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO)
dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

TAK 2,3,4,5

1807 RW200023278888
Rakutówka do Olszewi z 
jez. Rakutowskim Wielkim

Brak hydronimu Patrówka 3,889 10,045 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód na rzece Patrówka będącym urządzeniem 
podstawowym, jest priorytetem w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych 
na powierzchni 397,47 ha użytków rolnych i rowów na 
długości 12,619 km odprowadzający wody drenażowe do 
rzeki. Zaniechanie prac utrzymaniowych na bieżąco 
spowoduje zamulenie koryta w tym nieprawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji podstawowej i 
szczegółowej na terenach zdrenowanych i przyległych do 
rzeki co w konsekwencji doprowadzi do dekapitalizacji 
urządzeń i podtopień terenów rolnych, budynków 
mieszkalnych oraz budowli komunikacyjnych.

1807 Dopływ z Kanibrodu 278882 3,878 9,917
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

1808 RW200023278888
Rakutówka do Olszewi z 
jez. Rakutowskim Wielkim

Rakutówka 28,913 30,7 WZMiUW w Warszawie Jezioro Przytomne 1808 Rakutówka 27888 30,52 32,321
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK9302 

Gostynińsko-
Włocławski Park 

Krajobrazowy 
(Mazowiecki) 

TAK 1,2

1809 RW200023278888
Rakutówka do Olszewi z 
jez. Rakutowskim Wielkim

Rakutówka 30,7 37,195 WZMiUW w Warszawie x x x x x

Rzeka Rakutówka, jest rzeką nieuregulowaną. Przepływa 
przez Jezioro Przytomne w km 28+915-30+700. Podczas 
zimowych roztopów występowały podtopienia gruntów 
rolnych i budowli komunikacyjnych oraz terenów 
mieszkalnych przyległych do rzeki. Zaniechanie prac 
utrzymaniowych w km 28+720-28+883 ograniczy 
swobodny spływ wód korytem rzeki, spowoduje 
zamulenie koryta w tym samy wypłacenie, co doprowadzi 
do kolejnych podtopień terenów rolnych, budynków 
mieszkanlych oraz budowli komunikacyjnych.

1809 Rakutówka 27888 32,321 38,78
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK9302, OCHK83 

Gostynińsko-
Włocławski Park 

Krajobrazowy 
(Mazowiecki), 

Dolina Skrwy Lewej 

TAK 1,2

1810 RW200023278888
Rakutówka do Olszewi z 
jez. Rakutowskim Wielkim

Patrówka (MPHP Dopływ z Kanibrodu) 0 3,75 KPZMiUW we Włocławku x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1810 Dopływ z Kanibrodu 278882 0,002 3,737
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK
PLH040031, 
PLB040001, 

PK9301 

Błota Kłócieńskie, 
Błota Rakutowskie, 

Gostynińsko-
Włocławski Park 

Krajobrazowy 
(Kujawsko-
Pomorski) 

TAK 2,3

1811 RW200023278888
Rakutówka do Olszewi z 
jez. Rakutowskim Wielkim

Patrówka (MPHP Dopływ z Kanibrodu) 9,65 17,5 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1811 Dopływ z Kanibrodu 278882 9,426 16,796
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,4
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1812 RW200023278888
Rakutówka do Olszewi z 
jez. Rakutowskim Wielkim

Rakutówka 15 27,2 KPZMiUW we Włocławku x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1812 Rakutówka 27888 14,951 27,168
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK
PLH040031, 
PLB040001, 

REZ1154, PK9301 

Błota Kłócieńskie, 
Błota Rakutowskie, 

Jezioro 
Rakutowskie, 
Gostynińsko-

Włocławski Park 
Krajobrazowy 

(Kujawsko-
Pomorski) 

TAK 0,1,2,3

1813 RW20002424819
Tyśmienica od Brzostówki 
do Piwonii

Tyśmienica 38,25 52,87 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1813 Tyśmienica 248 38,25 52,87
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy NIE 3,4

1814 RW200017248369 Dopływ spod Pieniek Doprowadzalnik IV Siemień 0,65 6,1 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień

1814 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy TAK 0

1815 RW20002424819
Tyśmienica od Brzostówki 
do Piwonii

Doprowadzalnik IV Siemień 0 0,21 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień

1815 Tyśmienica 248 38,35 38,526
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy NIE 5

1816 RW200019248299
Piwonia od dopł. ze Stawu 
Hetman do ujścia

Doprowadzalnik IV Siemień 0,21 0,65 WZMiUW w Lublinie x x x x x
zapewnienie prawidłowego doprowadzenia wody do 
nawodnień

1816 Tyśmienica 248 38,038 38,35
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 19 rzeka nizinna

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1817 RW20002424819
Tyśmienica od Brzostówki 
do Piwonii

Tyśmienica 42 60,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1817 Tyśmienica 248 42 60,5
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy NIE 3,4,5

1818 RW20002424819
Tyśmienica od Brzostówki 
do Piwonii

Ciek C Ostrów Lubelski 0 3,04 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

1818
Dopływ z jez. Czarnego 

Gościnieckiego
248132 0 0

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność źródła i ujścia 24 mała i średnia rzeka
region wodny 

Środkowej Wisły
SZCW umiarkowany

Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 
indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB060004, PK44 

Dolina Tyśmienicy, 
Park Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie 

TAK 0,1,4

1819 RW20002424819
Tyśmienica od Brzostówki 
do Piwonii

Doprowadzalnik IX 0 9,94 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

1819 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1820 RW200023248129
Tyśmienica od źródeł do 
Brzostówki

Brzostówka (Ciek A Ostrów Lubelski) 0 2,37 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

1820 Brzostówka 24812 0 2,384
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

1821 RW200023248129
Tyśmienica od źródeł do 
Brzostówki

Doprowadzalnik V 0 6,38 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

1821 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK44 
Park Krajobrazowy 

Pojezierze 
Łęczyńskie 

TAK 0

1822 RW200023248129
Tyśmienica od źródeł do 
Brzostówki

Ciek F 0 7 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

1822 Dopływ z jez. Mytycze 248126 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,4

1823 RW20002424859
Tyśmienica od Piwonii do 
Bystrzycy

Tyśmienica 16,15 38,25 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1823 Tyśmienica 248 16,15 38,25
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy TAK 2,3,4,5

1824 RW200024248699
Bystrzyca od Samicy do 
ujścia

Bystrzyca Duża 0 33,29 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1824 Bystrzyca 2486 0 33,639
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy TAK 1,2,3

1825 RW2000242489
Tyśmienica od Bystrzycy 
do ujścia

Tyśmienica 12,5 16,15 WZMiUW w Lublinie x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1825 Tyśmienica 248 12,5 16,15
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060004 Dolina Tyśmienicy NIE 4,5

1826 RW2000242489
Tyśmienica od Bystrzycy 
do ujścia

Tyśmienica 0 12,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1826 Tyśmienica 248 0 12,5
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060051, 
PLB060004, 
OCHK245 

Dolny Wieprz, 
Dolina Tyśmienicy, 
Pradolina Wieprza 

TAK 2,4,5

1827 RW200017248649 Bystrzyca do Samicy Bystrzyca Duża 33,29 61,52 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1827 Bystrzyca 2486 33,645 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1742 Łukowski 
(Lubelski)

TAK 1,3,4,5

1828 RW200017248669 Stanówka Stanówka 8,2 15,4 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1828 Stanówka 24866 8,2 15,357
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1829 RW200017248649 Bystrzyca do Samicy Wilkojadka II 0 18,9 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1829 Wilkojadka 24862 0 18,478
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1830 RW200024254149 Krztynia od Białki do ujścia Krztynia 0 10 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

1830 Krztynia 25414 0 11,4
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 0,1,2,3

1831 RW200024254849
Wąglanka od zb. 
Wąglanka-Miedzna do 
ujścia

 Wąglanka 0 12,003 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

1831 Wąglanka 25484 0,001 11,876
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

1832 RW200024255899
Jagodzianka od Dopływu z 
Regut do ujścia

Ulgi Kanał (rzeka Ulga Kanał Sobiekurski) 0 4,394 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

1832 Kanał Ulgi 255892 0 4,425
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
OWO, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3

1833 RW200024255899
Jagodzianka od Dopływu z 
Regut do ujścia

Jagodzianka 0 11,41 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

1833 Jagodzianka 2558 0 11,737
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
OWO, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLB, OCHK
PLB140004, 

REZ215, 
OCHK308 

Dolina Środkowej 
Wisły, Wyspy 
Świderskie, 
Warszawski 

TAK 0,1,2,3,4

1834 RW200024255899
Jagodzianka od Dopływu z 
Regut do ujścia

Jagodzianka 11,41 13,55 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

1834 Jagodzianka 2558 11,737 13,874
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły
OWO, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK
PLH140001, 
PLB140011, 

PK110, OCHK308 

Ostoja Bagno 
Całowanie, Bagno 

Całowanie, 
Mazowiecki Park 
Krajobrazowy im. 
Czesława Łaszka, 

Warszawski 

NIE 4

1835 RW20002425899
Jeziorka od Rowu Jeziorki 
do ujścia

Jeziorka 0 7,956 WZMiUW w Warszawie x x x
Bystrotok chroni koryto przed nadmierną erozją dna i 
zabezpiecza syfon zlokalizowany pod wałami i korytem 
rzeki Jeziorki.

1835 Jeziorka 258 0,515 8,279
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna niska emisja Z TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,4

1836 RW200024261253
Narewka od granicy 
państwa do Jelonki bez 
Jelonki

Narewka 18,82 22,536 WZMiUW w Białymstoku x x
Zaplanowane prace wynikają z 
potrzeby zdolności przepustowej
koryta rzeki Obiekt Białowieża 

1836 Narewka 2612 18,829 22,603
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna presja komunalna NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLC PLC200004 Puszcza 
Białowieska 

TAK 1,2

1837 RW200024261253
Narewka od granicy 
państwa do Jelonki bez 
Jelonki

Narewka 25,263 38,392 WZMiUW w Białymstoku x x
Zaplanowane prace wynikają z 
potrzeby zdolności przepustowej
koryta rzeki Obiekt Białowieża 

1837 Narewka 2612 25,341 38,576
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna presja komunalna NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLC PLC200004, BPN 

Puszcza 
Białowieska, 

Białowieski Park 
Narodowy 

TAK 1,2

1838 RW200024261253
Narewka od granicy 
państwa do Jelonki bez 
Jelonki

Narewka 38,392 42,945 WZMiUW w Białymstoku x x
Zaplanowane prace wynikają z 
potrzeby zdolności przepustowej
koryta rzeki Obiekt Białowieża 

1838 Narewka 2612 38,576 43,13
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna presja komunalna NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, RP, PLC PLC200004, BPN, 
REZ506 

Puszcza 
Białowieska, 

Białowieski Park 
Narodowy, 

Wysokie Bagno 

TAK 1,2,3

1839 RW2000242616151
Supraśl od Dzierniakówki 
do Grzybówki

Supraśl 79,8 84,908 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Gródek, Pieńki

1839 Supraśl 2616 79,937 85,067
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200006, 
PLB200003 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska 
NIE 3

1840 RW2000242616189
Słoja od Starzynki do 
ujścia

Słoja 0 4,167 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki . Obiekt Radunin

1840 Słoja 261618 0,008 4,156
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły naturalna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

TAK 2,3

1841 RW200024261629
Sokołda od Jałówki do 
ujścia

Sokołda 12,816 27,7 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Sokołda Dolna wsie Dworzysk, Lipina, Straż

1841 Sokołda 26162 12,881 27,736
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

NIE 3,5

1842 RW200024261655
Supraśl od Grzybówki do 
Pilnicy

Supraśl 29,722 79,8 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki . Obiekt Supraśl Środkowa, 
Studzianki, Sokołda, Radunin, Waliły

1842 Supraśl 2616 29,656 79,937
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH200006, 
PLB200003, PK67 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, Park 
Krajobrazowy 

Puszczy 
Knyszyńskiej im. 

profesora Witolda 
Sławińskiego 

TAK 1,2,3

1843 RW20002426169
Supraśl od Pilnicy do 
ujścia

Supraśl 0 29,722 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Żółtki,Supraśl Dolna, Biała, Supraślanka

1843 Supraśl 2616 0,022 29,656
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB200003, 
OCHK60 

Puszcza 
Knyszyńska, Dolina 

Narwi 
TAK 1,2,3,4

1844 RW20002426169
Supraśl od Pilnicy do 
ujścia

Kanał opaskowy 0 2,638 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta kanału . Obiekt Jurowce

1844 Supraśl 2616 11,147 13,804
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

1845 RW20002426169
Supraśl od Pilnicy do 
ujścia

Kanał So 0 0,81 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta kanału . Obiekt Jurowce

1845 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1846 RW20002426169
Supraśl od Pilnicy do 
ujścia

Kanał Lenczewski 0 2,336 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Jurowce

1846 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1847 RW20002426169
Supraśl od Pilnicy do 
ujścia

Kanał S 0 0,4 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta kanału . Obiekt Supraśl Dolna

1847 Dopływ spod Bohdana 2616892 0,004 0,404
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1848 RW200024261899
Nareśl od Rumejki do 
ujścia

Nereśl 0 16,93 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Piaski, Nereśl Dolna 2C, Nereśl AB, Nereśl

1848 Nereśl 2618 0,018 16,949
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH200024, 
OCHK60 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Narwi 

NIE 3,4,5

1849 RW200024261899
Nareśl od Rumejki do 
ujścia

Rów R-N 0 5,975 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Piaski, Jaskranka

1849 Dopływ z Góry 261898 0,004 5,929
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH200024, 
OCHK60 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Narwi 

NIE 3,5

1850 RW20002426199 Narew od Lizy do Biebrzy Narew 248,5 300,66 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Złotoria, Lipniki, Piaski, KrosnoKiślaki, targonie Hermany, 
Rudniki, Laskowiec Zajki

1850 Narew 26 304,261 335,217
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH200002, 
PLB200001, NPN 

Narwiańskie 
Bagna, Bagienna 

Dolina Narwi, 
Narwiański Park 

Narodowy 

TAK 0,2,3

1851 RW20002426199 Narew od Lizy do Biebrzy Doprowadzalnik Główny 0 12,715 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Bagnowizna

1851 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200024, 
PLB200005 

Ostoja Narwiańska, 
Bagno Wizna 

TAK 0

1852 RW20002426199 Narew od Lizy do Biebrzy Doprowadzalnik C 0 0,798 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Bgnowizna

1852
Dopływ spod Chlebiotek 

Nowych
26314 16,836 17,633

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 24 mała i średnia rzeka
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna NIE 5

1853 RW20002426199 Narew od Lizy do Biebrzy Kanał A Lipniki 0 8,88 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Lipniki

1853 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH200024, 
OCHK60 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Narwi 

TAK 0

1854 RW20002426199 Narew od Lizy do Biebrzy Rów Nr 1 0 4,279 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Rybaki

1854 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH200024, 
OCHK60 

Ostoja Narwiańska, 
Dolina Narwi 

TAK 0

1855 RW20002426199 Narew od Lizy do Biebrzy Kanał A Rybaki 0 0,85 WZMiUW w Białymstoku x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
Obiekt Rybaki

1855 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK60 Dolina Narwi TAK 0

1856 RW2000242621499
Sidra od Mościszanki do 
ujścia

Sidra 0,901 19,2 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Sidra wsie Ostrowie, Harasimowicze, Jaczno, 
Grzebienie, Szostaki, Siderka

1856 Sidra 26214 0,896 19,047
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

NIE 3,4,5

1857 RW200024262179
Biebrza od Kropiwnej do 
Horodnianki

Małowista 0,447 4,371 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt:Małowista Chmielówka wsie Małowista, 
Chmielówka

1857 Dopływ spod Zwierzyńca 262172 0,46 0,46
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska

TAK 0,5

1858 RW20002426279
Biebrza od Horodnianki do 
Ełku bez Ełku

Brzozówka 13,549 14,8 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki, gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szcegółowych obiekt- 
Brzozówka wsie: Karpowicze

1858 Brzozówka 2624 13,46 14,712
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

NIE 3,5

1859 RW20002426279
Biebrza od Horodnianki do 
Ełku bez Ełku

Kanał Wogzalski 0 8,675 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta Kanału , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Karpowicze wieś Zabiele, Karpowicze

1859 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska

TAK 0

1860 RW2000242629699
Wissa od dopływu w 
Wąsoszu do ujścia

Wissa 4,922 34,966 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Planowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku Wissy. Utrzymanie 
przepustowości koryta gwarantuje prawidłowe 
funkconowanie cieku i urządzeń melioracji szczegółowych 
obiektów: "Wissa II", "WissaIII", "Ławsk" w obrębie wsi 
Karwowo, Radziłów, Święcienin, Borawskie, Czerwonki, 
Żebry, Bukowo, Ławsk, Wąsosz .

1860 Wissa 26296 4,815 34,728
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

NIE 3,5

1861 RW20002426349 Gać od Jabłonki do ujścia Gać 0 9,365 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x
Utrzymanie właściwej drożności cieku (dzieki 
konserwacji) umożliwi odprowadzenie nadmiaru wody ze 
zmeliorowanych obiektów: Bagno - Wizna, Gać - Jabłoń.

1861 Gać 2634 0,014 9,353
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK
PLH200024, 
PLB200005, 

PLB200008, PK36 

Ostoja Narwiańska, 
Bagno Wizna, 

Przełomowa Dolina 
Narwi, Łomżyński 
Park Krajobrazowy 

Doliny Narwi 

NIE 5

1862 RW20002426349 Gać od Jabłonki do ujścia Doprowadzalnik A ob. Bagno - Wizna 2,64 3,69 WZMiUW w Białymstoku x x x x
Utrzymanie właściwej drożności kanału (dzieki 
konserwacji) umożliwi odprowadzenie nadmiaru wody ze 
zmeliorowanego obiektu Bagno - Wizna, 

1862 Dopływ spod Rutek 26332 6,899 7,948
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB200005 Bagno Wizna NIE 5

1863 RW200024266213
Huczwa od źródeł do 
Kanału Rokitna bez Kanału 
Rokitna

HUCZWA 57,13 77,43 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

1863 Huczwa 267142 57,13 77,43
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060017 Zlewnia Górnej 
Huczwy 

TAK 2,3,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1864 RW200024266299
Huczwa od Sieniochy do 
ujścia

HUCZWA 0 35,25 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1864 Huczwa 267142 0 35,25
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE TAK W_SW_10

Przebudowa cieku 
(meandryzacja) rzeki 
Huczwa/ Bug, m. 
Hrubieszów

NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060035, 
PLB060003, 
OCHK1872 

Zachodniowołyńsk
a Dolina Bugu, 

Dolina Środkowego 
Bugu, Nadbużański 

(Lubelskie) 

TAK 1,2,3,4,5

1865 RW200024266299
Huczwa od Sieniochy do 
ujścia

KANAŁ ULGI 0 2,12 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

1865 Huczwa 267142 6,956 9,199
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1866 RW200024266299
Huczwa od Sieniochy do 
ujścia

Huczwa 35,25 36,78 WZMiUW w Lublinie x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

1866 Huczwa 267142 35,25 37,431
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060011 Ostoja 
Tyszowiecka 

NIE 3,4

1867 RW20002426631699
Wełnianka od Dopływu 
spod Kułakowic do ujścia

Wełnianka 0 20,32 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1867 Wełnianka 26714316 0,006 20,326
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK

PLH060032, 
PLH060099, 

PLB060003, PK54, 
OCHK112 

Poleska Dolina 
Bugu, Uroczyska 

Lasów 
Strzeleckich, 

Dolina Środkowego 
Bugu, Strzelecki 

Park Krajobrazowy, 
Grabowiecko-

TAK 2,3,5

1868 RW2000232663229
Udal od źródeł do 
Krzywólki

Udal 15,8 31,9 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1868 Udal 2671432 16,224 32,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK22 Chełmski TAK 0,2,3,4

1869 RW2000242663479
Uherka od Garki do 
Gdolanki

Uherka 6,91 26,45 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1869 Uherka 2671434 6,93 26,528
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK9, OCHK22 
Chełmski Park 
Krajobrazowy, 

Chełmski 
TAK 2,3,4,5

1870 RW2000242663499
Uherka od Gdolanki do 
ujścia

Uherka 0 6,91 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1870 Uherka 2671434 0 6,93
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Zasadowość ogólna, Azot Kjeldahla, 
Fosforany, Fosfor ogólny, Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060032, 
PLB060003 

Poleska Dolina 
Bugu, Dolina 

Środkowego Bugu 
TAK 2,3,4,5

1871 RW200024266369
Włodawka od Mietułki do 
ujścia

Włodawka 0 27,03 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1871 Włodawka 2671436 0 28,131
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany ChZT-Mn, Fosforany, Ichtiofauna dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK
PLB060003, 

PLB060019, PK45, 
OCHK239 

Dolina Środkowego 
Bugu, Polesie, 
Poleski Park 

Krajobrazowy, 
Poleski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

TAK 1,2,3,4,5

1872 RW2000172664169
Krzna do Krzymoszy z 
Krzymoszą

Krzna Północna 15,97 38,82 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1872 Krzna 267144 80,844 92,491
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

1873 RW200024266419
Krzna od Krzymoszy do 
Krzny Południowej

Krzna Północna 11,3 15,97 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1873 Krzna 267144 76,174 80,844
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1874 RW2000172664169
Krzna do Krzymoszy z 
Krzymoszą

Kanał Maciejowicki 8,4 13,69 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

1874 Dopływ spod Pogonowa 267144162 8,346 12,844
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1875 RW200024266419
Krzna od Krzymoszy do 
Krzny Południowej

Krzna Północna 0 11,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1875 Krzna 267144 69,474 76,174
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

1876 RW200024266429
Krzna Południowa od 
Dopływu spod Lipniaków 
do ujścia

Krzna Południowa 0 12,7 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1876 Krzna Południowa 2671442 0 12,217
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1877 RW2000172664272
Krzna Południowa od 
źródeł do Dopływu spod 
Lipniaków

Krzna Południowa 12,7 18,2 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1877 Krzna Południowa 2671442 12,217 17,65
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

ChZT-Mn, Fosforany, Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1878 RW200024266459
Krzna od Krzny 
Południowej do Klukówki

Krzna 36,36 54,45 WZMiUW w Lublinie x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1878 Krzna 267144 37,475 54,473
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fosforany, Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE TAK W_SW_9

Przebudowa cieku 
(meandryzacja) 
Krzna/Bug w m. 
Neple, Mokrany 
Stare

NIE NIE TAK 2,3,4,5

1879 RW200024266459
Krzna od Krzny 
Południowej do Klukówki

Krzna 54,45 68,65 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1879 Krzna 267144 54,473 68,673
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fosforany, Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE TAK W_SW_9

Przebudowa cieku 
(meandryzacja) 
Krzna/Bug w m. 
Neple, Mokrany 
Stare

NIE NIE NIE 4,5

1880 RW2000242664889 Lutnia od Strugi do ujścia Lutnia 0 9,62 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1880 Lutnia 26714488 0 9,62
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1881 RW200024266489
Zielawa od dopł. spod 
Niecielina do ujścia

Zielawa 0 46,1 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1881 Zielawa 2671448 0 46,099
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna

presja komunalna, 
presja 

hydromorfologiczna
NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1882 RW200024266489
Zielawa od dopł. spod 
Niecielina do ujścia

Zielawa 46,1 47,35 WZMiUW w Lublinie x x x x x x zapewnienie swobodnego spływu wód 1882 Zielawa 2671448 46,099 47,961
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna

presja komunalna, 
presja 

hydromorfologiczna
NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

1883 RW200024266489
Zielawa od dopł. spod 
Niecielina do ujścia

Zbiornik Horodyszcze 0 0 WZMiUW w Lublinie x
retencjonowanie wody do nawodnień oraz dla potrzeb 
gospodarki rybackiej 

1883
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna

presja komunalna, 
presja 

hydromorfologiczna
NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

1884 RW200024266489
Zielawa od dopł. spod 
Niecielina do ujścia

Żylawa 4,67 15,04 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

1884 Żylawa 267144814 4,67 10,656
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna

presja komunalna, 
presja 

hydromorfologiczna
NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1885 RW200024266499
Krzna od Klukówki do 
ujścia

Krzna 0 36,36 WZMiUW w Lublinie x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1885 Krzna 267144 0,023 37,475
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE TAK W_SW_9

Przebudowa cieku 
(meandryzacja) 
Krzna/Bug w m. 
Neple, Mokrany 
Stare

NIE TAK PLH, PLB, PK
PLH060066, 
PLB140001, 

PK6301 

Dolina Krzny, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Park 
Krajobrazowy 

Podlaski Przełom 
Bugu (Lubelski) 

TAK 1,2,3,4,5

1886 RW200024266499
Krzna od Klukówki do 
ujścia

Krzna 16,5 17,2 WZMiUW w Lublinie x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1886 Krzna 267144 16,523 17,223
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE TAK W_SW_9

Przebudowa cieku 
(meandryzacja) 
Krzna/Bug w m. 
Neple, Mokrany 
Stare

NIE TAK PLH PLH060066 Dolina Krzny NIE 4,5

1887 RW200024266499
Krzna od Klukówki do 
ujścia

Doprowadzalnik A 0 7,02 WZMiUW w Lublinie x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1887 Krzna 267144 9,888 16,918
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH060066 Dolina Krzny TAK 0,4

1888 RW2000172664952 Uszki Doprowadzalnik B 0,1 1,33 WZMiUW w Lublinie x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1888 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1889 RW200024266499
Krzna od Klukówki do 
ujścia

Doprowadzalnik B 1,33 6,62 WZMiUW w Lublinie x x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1889 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrofity (makrofitowy 

indeks rzeczny MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

1890 RW2000172664952 Uszki Doprowadzalnik B 0 0,1 WZMiUW w Lublinie x x x x zapewnienie swobodnego przepływu wody w korycie 1890 Krzna 267144 17,514 17,581
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1891 RW200024266673
Nurzec od Nurczyka do 
Siennicy

Nurzec 27,932 75,15 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych. 
ObiektPopławy Oleksin, Nurzec Leśna, Moskwin Bagińskie

1891 Nurzec 267146 27,928 74,997
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

1892 RW200024266673
Nurzec od Nurczyka do 
Siennicy

Doprowadzalnik B 0 11,66 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Nurzec Leśna.

1892 Nurzec 267146 44,04 55,052
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1893 RW200024266673
Nurzec od Nurczyka do 
Siennicy

Doprowadzalnik C 0 8,9 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych na 
obiekcie Nurzec Leśna.

1893 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna rolnictwo NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1894 RW2000242667129 Cetynia od Okna do ujścia Cetynia 0 16,085 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymaniie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z 
obiektów melioracji szczegółowych o pow.3.403 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej. Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia 
wód wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

1894 Cetynia 26714712 0,064 16,209
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna
presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK
PLH140011, 

PLB140001, PK40, 
OCHK1871 

Ostoja 
Nadbużańska, 
Dolina Dolnego 

Bugu, Nadbużański 
Park Krajobrazowy, 

Nadbużański 
(Mazowieckie) 

TAK 1,2,3

1895 RW200024266829
Muchawka od Myrchy do 
ujścia

Muchawka 0 18,669 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 700 dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1895 Muchawka 2671482 0,002 18,561
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
ChZT-Mn, ChZT-Cr, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140032, 
PLB140002, 
OCHK287 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca, 

Siedlecko-
Węgrowski 

TAK 1,2,3

1896 RW200024266839
Liwiec od Starej Rzeki do 
Kostrzynia

Liwiec 76,176 114,66 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 520 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1896 Liwiec 267148 79,11 119,214
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
BZT5, Azot Kjeldahla, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140032, 
PLB140002, 
OCHK287 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca, 

Siedlecko-
Węgrowski 

TAK 1,2,3,4

1897 RW2000232668169 Sosna Sosna (Sosenka) 0 14,44 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych, 
odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej (ochrona 
siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od wód). 
Umożliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 525 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

1897 Sosna 26714816 0,001 14,382
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140032, 
PLB140002, 
OCHK287 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca, 

Siedlecko-
Węgrowski 

TAK 2,3,5

1898 RW200024266849
Kostrzyń od dopł. z 
Osińskiego do ujścia

Kostrzyń 0 26,984 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 5390 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

1898 Kostrzyń 2671484 0,004 28,302
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH140032, 
PLB140002, 
PLB140009, 
OCHK183, 
OCHK287 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca, 

Dolina Kostrzynia, 
Miński, Siedlecko-

Węgrowski 

TAK 1,2,3,4,5

1899 RW2000242668731
Liwiec od Kostrzynia, bez 
Kostrzynia do dopł. z 
Zalesia

Liwiec 39,45 76,176 WZMiUW w Warszawie x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 4.190 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

1899 Liwiec 267148 42,394 79,11
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140032, 
PLB140002, 
OCHK287 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca, 

Siedlecko-
Węgrowski 

TAK 1,2,3,5

1900 RW2000242668731
Liwiec od Kostrzynia, bez 
Kostrzynia do dopł. z 
Zalesia

Ada 0 4,09 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód). 
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o powierzchni ok. 100 ha dla 
zapewnienia właściwych stosunków powietrzno-
wodnych, w celu uzyskiwania optymalnej produkcji 
rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostałym mieniu.

1900 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH140032, 
PLB140002 

Ostoja 
Nadliwiecka, 
Dolina Liwca 

TAK 0

1901 RW20002426819

Wkra od dopływu z 
Zagrzewa do połączenia 
ze Szkotówką bez 
Szkotówki

Wkra 221,396 228,816 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

1. Regulacja stosunków wodnych na terenach 
zmeliorowanych. 
2. Zabezpieczenie przed erozją zagrażającą mostom i 
drogom. 
3. Utrzymanie sprawności technicznej jazów służących do 
nawodnień rolniczych. 
4. Drożność szlaku kajakowego.

1901 Wkra 268 223,998 231,417
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_984_W

Odtworzenie 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Wkra w 
km 219+370 - 
226+870 i Kanału 
Brodowskiego w km 
3+375 - 5+318, gm. 
Działdowo, gm. Iłowo-
Osada, pow. 
działdowski, woj. 
warmińsko-
mazurskie

NIE TAK TAK OCHK OCHK98 Doliny Rzeki Nidy i 
Szkotówki 

NIE 4,5

1902 RW20002426819

Wkra od dopływu z 
Zagrzewa do połączenia 
ze Szkotówką bez 
Szkotówki

Wkra 228,816 235,947 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi w dolinie rzeki o łącznej długości ok. 
59 km oraz umożliwienie prowadzenia nawadniania 
podsiąkowego na okolicznych użytkach zielonych, 
głównie na gruntach torfowych w dolinie rzeki Wkra - 
(obszar zmeliorowany łącznie ok. 667 ha)

1902 Wkra 268 231,417 238,557
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1178_W

Odtworzenie 
kształtowanie 
przekroju 
poprzecznego i 
podłużnego koryta 
rzeki Wkry na 
odcinku 226+870 

NIE NIE TAK OCHK OCHK98 Doliny Rzeki Nidy i 
Szkotówki 

NIE 5

1903 RW20002426829
Szkotówka od Lipowskiej 
Strugi do połączenia z 
Wkrą bez Wkry

Ciek B (kanał) 0 6,339 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
zapewnienie odpływu wód z gruntów przyległych do 
kanału

1903 Szkotówka 2682 4,631 10,546
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK98 Doliny Rzeki Nidy i 
Szkotówki 

TAK 0,5

1904 RW20002426829
Szkotówka od Lipowskiej 
Strugi do połączenia z 
Wkrą bez Wkry

Szkotówka 0 11,691 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

zapewnienie odpływu z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi o łącznej długości ok. 10 km oraz 
umożliwienie prowadzenia nawadniania podsiąkowego 
na okolicznych użytkach zielonych, głównie na gruntach 
torfowych w dolinie rzeki Szkotówka - (obszar 
zmeliorowany łącznie ok. 125 ha)

1904 Szkotówka 2682 0,006 11,697
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK98 Doliny Rzeki Nidy i 
Szkotówki 

NIE 3,4,5

1905 RW20002426847
Mławka od Krupionki do 
Przylepnicy bez 
Przylepnicy

Mławka 9,523 24,481 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 847 ha zmeliorowanych gruntów i zachowanie 
dobrego stanu budowli piętrzących.

1905 Mławka 2684 9,522 24,475
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, OCHK

PLH140010, 
PLB140008, 

REZ151, 
OCHK337 

Olszyny Rumockie, 
Doliny Wkry i 

Mławki, Olszyny 
Rumockie, 
Zieluńsko-

Rzęgnowski 

TAK 2,5

1906 RW20002426847
Mławka od Krupionki do 
Przylepnicy bez 
Przylepnicy

Gryczak 0 5,89 WZMiUW w Warszawie x x x x
Udrożnienie cieku, zapewnienie odprowadzenia nadmiaru 
wód z 434 ha zmeliorowanych gruntów.

1906 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB140008 Doliny Wkry i 
Mławki 

TAK 0

1907 RW2000242687259
Raciążnica od dopływu 
spod Niedróża Starego do 
Rokitnicy bez Rokitnicy

Raciążnica 21,565 35,132 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego 
przepływu wód roztopowych i opadowych, 
odprowadzenie nadmiaru wód z 1424 ha zmeliorowanych 
gruntów oraz z 82,75 km rowów melioracji wodnych 
szczegłowych, utrzymanie dobrego stanu budowli 
piętrzących, zapewnienie odplywu oczyszczonych ściekow 
z 3 oczyszczalni ścieków oraz wód opadowych z 1 
systemu kanalizacji deszczowej.

1907 Raciążnica 26872 21,645 35,199
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor 
ogólny, Fitoplankton (wskaźnik 

fitoplanktonowy IFPL), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR), 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna rolnictwo Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK195 Nadwkrzański NIE 4,5

1908 RW200024268899
Sona od dopływu spod 
Kraszewa do ujścia

Sona (Sona Główna) 20,245 29,399 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Celem konserwacji jest udrożnienie koryta cieku oraz 
ochrona przed powodzią. Ciek odprowadza wodę z ok. 
500 ha gruntów zmeliorowanych a ponadto jest 
odbiornikiem wód z cieków Sony Wschodniej, Sony 
Zachodniej, Kolnicy i Strugi Sońsk.
Brak bieżącej konserwacji może w okresie wezbraniowym 
spowodować podtapianie przyległych gruntów, co w 
konsekwencji może opóźnić prace rolne i ujemnie 
wpłynąć na zbiór płodów. 

1908 Sona 2688 20,154 29,308
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fosforany dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

1909 RW2000242721899
Ochnia od Miłonki do 
ujścia

 Ochnia 0 22,83 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych

1909 Ochnia 27218 0,014 22,873
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby

OWO, Zasadowość ogólna, Azot 
Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

NIE 3,4,5

1910 RW20002427249
Słudwia od Przysowej do 
ujścia

 Słudwia 0 16,54 WZMiUW w Łodzi x x x x x
 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych

1910 Słudwia 2724 0,009 16,553
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Zasadowość ogólna, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolna
niska emisja, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH100006, 
PLB100001, 
PLB100003, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, Doliny 
Przysowy i Słudwi, 

Pradoliny 
Warszawsko-

Berlińskiej 

NIE 5

1911 RW20002427253
Bzura od Kanału 
Tumskiego do Uchanki 
bez Uchanki

 Bzura 61,17 80,342 WZMiUW w Łodzi x x x  x  

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnień)

1911 Bzura 272 66,127 85,396
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 1,2,3,4,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1912 RW20002427253
Bzura od Kanału 
Tumskiego do Uchanki 
bez Uchanki

 Bzura 80,342 86,076 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych.

1912 Bzura 272 85,396 91,134
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 2,4,5

1913 RW20002427253
Bzura od Kanału 
Tumskiego do Uchanki 
bez Uchanki

 Bzura 86,076 105,273 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych.

1913 Bzura 272 91,134 110,338
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3,4,5

1914 RW20002427253
Bzura od Kanału 
Tumskiego do Uchanki 
bez Uchanki

 Bzura 105,273 117,871 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód,
zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych

1914 Bzura 272 110,338 122,962
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 2,4,5

1915 RW20002427253
Bzura od Kanału 
Tumskiego do Uchanki 
bez Uchanki

Kanał Południowy "B" 5,014 6,607 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód, zapewnienie 
należytego stanu urządzeń wodnych

1915 Kanał Południowy 272192 5,02 6,599
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3

1916 RW20002427253
Bzura od Kanału 
Tumskiego do Uchanki 
bez Uchanki

Kanał Północny 0 0,163 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

1916 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 0,5

1917 RW20002427253
Bzura od Kanału 
Tumskiego do Uchanki 
bez Uchanki

Kanał Północny 1,145 2,53 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
ochrona przed powodzią,
zapewnienie warunków korzystania z wód

1917 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

TAK 0

1918 RW20002427253
Bzura od Kanału 
Tumskiego do Uchanki 
bez Uchanki

Kanał Południowu "B" 0 5,011 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie 
urządzeń wodnych.

1918 Kanał Południowy 272192 0,007 5,02
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH100006, 
PLB100001, 
OCHK246 

Pradolina Bzury-
Neru, Pradolina 
Warszawsko-

Berlińska, 
Pradoliny 

Warszawsko-

NIE 3,5

1919 RW200024272969
Łasica od Kanału 
Zaborowskiego do ujścia

Łasica 0 5,6 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Odwodnienie oraz nawodnienie terenów przyległych w 
tym obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 
odprowadzenie nadmiaru wody z 55 ha terenów 
zmeliorowanych

1919 Łasica 27296 0,24 5,855
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 1,2,4

1920 RW200024272969
Łasica od Kanału 
Zaborowskiego do ujścia

Łasica 15 23,46 WZMiUW w Warszawie x
pietrzenie wody w korycie rzeki , szczególnie ze względu 
na tereny Kampinoskiego Parku Narodowego

1920 Łasica 27296 15,266 23,727
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna
presja komunalna, 

niska emisja
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLC PLC140001, KmPN 

Puszcza 
Kampinoska, 

Kampinoski Park 
Narodowy 

TAK 2

1921 RW20002427299 Bzura od Rawki do ujścia Rów przywałowy "B" 0 0,5 WZMiUW w Warszawie x x x x x x  Odprowadzenie wody z terenu zawala 1921 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK194 
Nadwiślański 

(powiat 
sochaczewski) 

TAK 0

1922 RW20002427299 Bzura od Rawki do ujścia Rów przywałowy "X" 0 0,2 WZMiUW w Warszawie x x x x x x  Odprowadzenie wody z terenu zawala 1922 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK194 
Nadwiślański 

(powiat 
sochaczewski) 

TAK 0

1923 RW20002427299 Bzura od Rawki do ujścia  Bzura 45,05 45,55 WZMiUW w Łodzi x x x  x  

 zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód powodziowych, właściwe 
utrzymanie budowli regulacyjnych (stopnień)

1923 Bzura 272 49,996 50,496
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

TAK 2

1924 RW20002427299 Bzura od Rawki do ujścia  Rawka 0 0,165 WZMiUW w Łodzi x x x
 zapewnienie swobodnego przepływu wód 
powodziowych

1924 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK246 
Pradoliny 

Warszawsko-
Berlińskiej 

TAK 2

1925 RW2000242756319

Skrwa od dopł. spod 
Przywitowa do 
Chroponianki, bez 
Chroponianki

Skrwa (Prawa) 101,93 111,6 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

1925 Skrwa 2756 102,511 112,185
powyżej 5 m na części 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK252, 
OCHK340 

Przyrzecze Skrwy 
Prawej, Źródła 

Skrwy 
TAK 1,4,5

1926 RW200026277219
Zuzanka od źródeł do 
Strugi bez Strugi

Zuzanka 0 2,1 KPZMiUW we Włocławku x odcinek objęty utrzymaniem przez RZGW w Warszawie 1926 Zuzanka 2772 1,71 3,927
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

1927 RW2000242788899
Rakutówka od Olszewa do 
ujścia

Rakutówka 0 8,2 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1927 Rakutówka 27888 0 8,171
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

1928 RW2000242788899
Rakutówka od Olszewa do 
ujścia

Rakutówka 8,2 15 KPZMiUW we Włocławku x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

1928 Rakutówka 27888 8,171 14,951
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH040031, 
PLB040001 

Błota Kłócieńskie, 
Błota Rakutowskie 

TAK 2,3

1929 RW2000252622379
Netta (Rospuda) do 
wypływu z jeziora Bolesty

Jaworek 1,615 3,669 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

1929 Jaworka 2622332 3,406 5,182
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

1930 RW2000252622379
Netta (Rospuda) do 
wypływu z jeziora Bolesty

Jaworka (Jaworek) (woj.warm. Mazur. Km 
1+615 - 3+669)

0 1,615 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1930 Jaworka 2622332 1,851 3,406
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH200022 Dolina Górnej 
Rospudy 

TAK 1,2

1931 RW2000252622379
Netta (Rospuda) do 
wypływu z jeziora Bolesty

Jaworka (Jaworek) (woj.warm. Mazur. Km 
1+615 - 3+669)

3,669 7,614 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1931 Jaworka 2622332 5,184 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

1932 RW2000252622379
Netta (Rospuda) do 
wypływu z jeziora Bolesty

Zuśnianka (Jez. Gacne w km 0+300-0+440) 0 18,825 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1932 Zuśnianka 26222 0 18,446
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH200022 Dolina Górnej 
Rospudy 

TAK 1,2,3,4

1933 RW2000252622939
Netta (Rospuda) - jez. 
Sajno

Kanalik A 0 4,347 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

1933 Dopływ spod Kolnicy 26229342 0 3,581
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 1,5

1934 RW20002526261539

Jegrznia (Lega) od wpływu 
do jez. Olecko Wielkie do 
wypływu z jez. Olecko 
Małe

Lega 38,9 44,05 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

1934 Jegrznia 2626 104,71 109,874
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK125 Jezior Oleckich TAK 0,2,5

1935 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Jegrznia 23,834 37,643 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Rzeka Jegrznia jest głównym odbiornikiem wód z licznych 
jezior na terenie pow. Gołdapskiego, Ełckiego, 
Grajewskiego oraz zmeliorowanych obiektów 
melioracyjnych "Zgniłka", "Bargłów", "Rajgród". W celu 
prawidłowego funkcjonowania konieczne jest stałe 
utrzymywanie koryta we właściwym stanie. 

1935 Jegrznia 2626 30,218 43,833
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK127 Jezior Rajgrodzkich TAK 0,3,5

1936 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Słuczka 0 19,47 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

1936 Słuczka 2626932 4,384 21,861
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,4,5

1937 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Kalinka 0 16,207 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Kalinka jest odpływem dla licznych urządzeń 
melioracji szczegółowej wykonanych w ramach inwestycji 
Pietraszka III i IV 479ha oraz Milewo 950ha. Brak 
konserwacji nuniemożliwi odpływ z rowów meliracyjnych 
oraz spowoduje zatopienie licznych wylotów drenarskich. 
Grunty rolne przyległe do rzeki są w bardzo dobrej 
kulturze rolnej i potrzebują odpowiedniej wilgotności do 
prawidłowej uprawy.

1937 Pietraszka 262652 10,663 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK127, 
OCHK57

Jezior 
Rajgrodzkich, 
Doliny Legi

TAK 0,1,2,3,4

1938 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Małkiń 0 9,938 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Małkiń jest rzeką o małym spadku podłużnym 
stabilizującym poziom wody w jez. Selmęt Wielki. Rzeka 
stanowi odpływ dla rzek Pietraszka, Lega, Regielnica. Brak 
konserwacji powoduje wylewanie wody z koryta rzeki na 
przyległe użytki rolne o pow ok. 45ha. Wylewanie wody z 
koryta rzeki zagraża budynkom położonym w m. Stacze, 
Kucze, Sypitki oraz miejscowościom położonym wokół jez. 
Selmęt Wielki.

1938 Jegrznia 2626 47,615 57,602
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK127, 
OCHK224

Jezior 
Rajgrodzkich, 

Pojezierza Ełckiego
TAK 0,3,4,5

1939 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Pietraszka 0 5,933 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Pietraszka jest położona w dolinie 
wykorzystywanej rolnicze oraz stabilizuje poziom wody w 
jeziorach Żydy i Skomentno. Stanowi odbiornik dla 
urządzeń melioracji szczegółowej wykonanych w ramach 
inwestycji Pietraszka I, II, Gołubka o powierzchni ok 
2200ha oraz rzeki Kalinka. Brak konserwacji zagraża 
zabudowaniom w miejscowościach Sypitki, Pisanica i 
Mazurowo. Coroczna konserwacja zapewnia równierz 
prawidłowy odpływ wody z oczyszczalni ścieków w m 
Pisanica.

1939 Pietraszka 262652 0,002 5,949
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK127 Jezior Rajgrodzkich TAK 2,4,5

1940 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Pietraszka 6,579 7,719 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Pietraszka jest położona w dolinie 
wykorzystywanej rolnicze oraz stabilizuje poziom wody w 
jeziorach Żydy i Skomentno. Stanowi odbiornik dla 
urządzeń melioracji szczegółowej wykonanych w ramach 
inwestycji Pietraszka I, II, Gołubka o powierzchni ok 
2200ha oraz rzeki Kalinka. Brak konserwacji zagraża 
zabudowaniom w miejscowościach Sypitki, Pisanica i 
Mazurowo. Coroczna konserwacja zapewnia równierz 
prawidłowy odpływ wody z oczyszczalni ścieków w m. 
Pisanica.

1940 Pietraszka 262652 6,466 7,602
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK127 Jezior Rajgrodzkich NIE 3

1941 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Przepiórka 0 11,79 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Przepiórka jest ciekiem o małych spadkach 
podłużnych i dużym obszarze odwadniania przepływająca 
przez dolinę wykorzystywaną rolniczo. Stanowi odpływy z 
urządzeń melioracji szczegółowej wykonanych w ramach 
inwestycji Koleśniki, Spółka Wodna Romanowo, Stożne i 
Borzymy na obszarze ok 1950ha. Brak konserwacji może 
spowodować lokalne zalewanie gruntów rolnych na 
obszarze ok 150ha oraz dróg: krajowej, powiatowych i 
gminnych.

1941 Przepiórka 262678 7,167 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_545_W

Odtworzenie 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki 
Przepiórka w km. 
2+001-11+790 wieś 
Stożne , Borzymy , 
Dudki , Grądzkie 
Ełckie, Kalinowo , gm. 
Kalinowo , woj. 
warmińsko - 
mazurskie

NIE NIE TAK OCHK OCHK127 Jezior Rajgrodzkich TAK 0,3,4,5

1942 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Regielnica 0 0,357 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Regielnica stabilizuje poziomy wody w jeziorach 
Mrozy, Regielskie i Szlam. Jest także odpływem dla 
licznych urządzeń melioracji szczegółowej wykonanych w 
ramach inwestycji Regielnica o pow.501ha i Kałęczyny 
625ha. Brak konserwacji spowoduje zatopienie wylotów 
drenarskich oraz podniesienie poziomu wody w jeziorach 
stanowiąc zagrożenie dla budynków oraz budowli 
komunikacyjnych na drogach powiatowych i gminnych. 

1942 Regielnica 262634 3,346 3,726
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 2

1943 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Regielnica 0,979 2,487 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Regielnica stabilizuje poziomy wody w jeziorach 
Mrozy, Regielskie i Szlam. Jest także odpływem dla 
licznych urządzeń melioracji szczegółowej wykonanych w 
ramach inwestycji Regielnica o pow.501ha i Kałęczyny 
625ha. Brak konserwacji spowoduje zatopienie wylotów 
drenarskich oraz podniesienie poziomu wody w jeziorach 
stanowiąc zagrożenie dla budynków oraz budowli 
komunikacyjnych na drogach powiatowych i gminnych. 

1943 Regielnica 262634 4,359 5,885
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 2,3

1944 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Regielnica 4,363 4,532 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Regielnica stabilizuje poziomy wody w jeziorach 
Mrozy, Regielskie i Szlam. Jest także odpływem dla 
licznych urządzeń melioracji szczegółowej wykonanych w 
ramach inwestycji Regielnica o pow.501ha i Kałęczyny 
625ha.. Brak konserwacji spowoduje zatopienie wylotów 
drenarskich oraz podniesienie poziomu wody w jeziorach 
stanowiąc zagrożenie dla budynków oraz budowli 
komunikacyjnych na drogach powiatowych i gminnych. 

1944 Regielnica 262634 7,738 7,907
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego NIE 3

1945 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Regielnica 4,941 9,156 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Regielnica stabilizuje poziomy wody w jeziorach 
Mrozy, Regielskie i Szlam. Jest także odpływem dla 
licznych urządzeń melioracji szczegółowej wykonanych w 
ramach inwestycji Regielnica o pow.501ha i Kałęczyny 
625ha. Brak konserwacji spowoduje zatopienie wylotów 
drenarskich oraz podniesienie poziomu wody w jeziorach 
stanowiąc zagrożenie dla budynków oraz budowli 
komunikacyjnych na drogach powiatowych i gminnych. 

1945 Regielnica 262634 8,32 12,554
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego NIE 3,4

1946 RW2000252626939
Jerzgnia (Lega) od wpływu 
do jez. Selmęt Wielki do 
wypływu z jez. Dręstwo

Słuczka 19,47 21,631 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Słuczka stanowi odpływ dla urządzeń melioracji 
szczegółowej wykonanych w ramach inwestycji Koleśniki 
na obszarze ok. 60ha. Wysoki poziom wody powoduje 
zalanie wylotów rurociągów drenarskich i ich 
zablokowanie. Grunty przyległe do rzeki są 
wykorzystywane rolniczo.

1946 Słuczka 2626932 21,865 24,013
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

1947 RW2000252628539
Ełk (Łaźna Struga) do 
wypływu z jeziora 
Litygajno

Czarna Struga(Dunajek) 0 20,235 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami. Zapewnienie odpływu 
ze zmeliorowanych gruntów.

1947 Ełk 2628 105,021 124,975
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH280016, 
PLB280006, 
OCHK262, 
OCHK322 

Ostoja Borecka, 
Puszcza Borecka, 
Puszczy Boreckiej, 
Wzgórz Szeskich 

TAK 1,2,3

1948 RW2000252628539
Ełk (Łaźna Struga) do 
wypływu z jeziora 
Litygajno

Mazurka 0 22,546 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami. Brak konserwacji 
spowoduje podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. 
Zagrożone mogą być lokalne drogi

1948 Mazurka 262832 5,37 26,471
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH280016, 
PLB280006, 
OCHK262, 
OCHK322 

Ostoja Borecka, 
Puszcza Borecka, 
Puszczy Boreckiej, 
Wzgórz Szeskich 

TAK 0,1,3,4,5

1949 RW2000252628539
Ełk (Łaźna Struga) do 
wypływu z jeziora 
Litygajno

Struga Cichy 0 13,932 ZMiUW w Olsztynie x x  x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

1949 Dopływ spod Szarejek 2628324 0 13,431
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280016, 
OCHK262 

Ostoja Borecka, 
Puszczy Boreckiej 

TAK 1,3,4,5

1950 RW2000252628567
Połomka od źródeł do 
Romoły bez Romoły

Giżanka 0 20,91 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

1950 Połomka 262856 11,553 32,25
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK125, 
OCHK224

Jezior Oleckich, 
Pojezierza Ełckiego

TAK 1,2,3

1951 RW2000252628567
Połomka od źródeł do 
Romoły bez Romoły

Połomka 6,7 6,883 ZMiUW w Olsztynie x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

1951 Połomka 262856 6,654 6,837
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego NIE 3

1952 RW200025262879
Ełk (Łaźna Struga) na jez. 
Łaśmiady z Gawlikiem

Ełk 53,839 59,598 ZMiUW w Olsztynie x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

1952 Ełk 2628 71,14 76,864
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 0,1

1953 RW200025262879
Ełk (Łaźna Struga) na jez. 
Łaśmiady z Gawlikiem

Gawlik 0 17,854 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

1953 Gawlik 262876 12,693 25,836
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK103, 
OCHK224

Gawlik, Pojezierza 
Ełckiego

TAK 1,2,5

1954 RW200025262879
Ełk (Łaźna Struga) na jez. 
Łaśmiady z Gawlikiem

Stare Juchy 0 3,097 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Stare Juchy stabilizuje poziom wody w jeziorach 
Ślepieniec i Szóstak. Jest odpływem licznych urządzeń 
melioracji szczegółowej wykonanych w ramach inwestycji 
Garłówko o pow 1527ha. Przepływ wody przy wysokich 
poziomach wynikły z braku konserwacji stwarza 
zagrożenie budowlom komunikacyjnym i rurociągowi na 
trasie rzeki o średnicy 1,5m. ponadto zbyt wysoki poziom 
wody utrudnia odpływ z terenów użytkowanych rolniczo 
co zakłóci prawidłową gospodarkę rolną na tym terenie.

1954 Dopływ z jez. Szóstak 26287692 1,739 4,847
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 2,3

1955 RW200025262879
Ełk (Łaźna Struga) na jez. 
Łaśmiady z Gawlikiem

Wydminy 0 7,425 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

1955
Dopływ z jez. 

Wydmińskiego
2628766 0,004 0,004

powyżej 5 m na części 
odcinka

rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK103, 
OCHK224

Gawlik, Pojezierza 
Ełckiego

TAK 0,2,5

1956 RW2000252628939
Ełk (Łaźna Struga) od 
wypływu z jez. Łaśmiady 
do wypływu z jez. Ełckiego

Czerwonka Woszczelska 0 8,016 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka charakteryzuje się małym spadkiem i niewielkimi 
przekrojami poprzecznymi w związku z czym ulega 
szybkiemu zarastaniu i zamuleniu, które powoduje 
szybkie podnoszenie się zwierciadła wody w rzece i 
dochodzi wówczas do wystąpienia wody z koryta cieku 
powodując zalewanie przyległych użytków rolnych. 
Ponadto brak jest wtedy odpływu z licznych urządzeń 
melioracji szczegółowej z wsi Laśmiady, Bałamutowo, 
Czerwonka, Królowa Wola, Sikory i Woszczele. Zbyt 
wysokie stany wody w rzece stanowią zagrożenie 
korpusowi drogi powiatowej na trasie Woszczele-
Bałamutowo.Ponadto występuje również zagrożenie 
rozmycia budowli komunikacyjnych.

1956 Dopływ z Czerwonki 262893212 1,957 1,957
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 0,3

1957 RW2000252628939
Ełk (Łaźna Struga) od 
wypływu z jez. Łaśmiady 
do wypływu z jez. Ełckiego

Ełk 33,575 53,839 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Ełk na tym odcinku stanowi główny odpływ wód dla 
miasta Ełk stanowiąc jednocześnie zagrożenie 
powodziowe dla miasta oraz położonych powyżej 
miejscowości Miluki, Straduny i Malinówka. Rzeka Ełk 
stabilizuje poziomy wody w jez. Haleckie, Straduńskie i 
Laśmiady. Stanowi ona odpływy dla rzek Młynka 
Woszczelska, Przytulska, Gawlik. Wykonywanie 
konserwacji rzeki wpłynie na poprawę zabezpieczenia 
powodziowego jak również prawidłowego wykorzystania 
rolniczego przyległych do rzeki użytków rolnych.

1957 Ełk 2628 50,849 71,14
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 0,1,2,4,5
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1958 RW2000252628939
Ełk (Łaźna Struga) od 
wypływu z jez. Łaśmiady 
do wypływu z jez. Ełckiego

Grabnik 0 1,529 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Grabnik stabilizuje poziom wody jeziora Grabnik 
oraz odwadnia z nadmiernego uwilgotnienia przyległe do 
rzeki pastwiska i łąki. Przepływy przy wysokich stanach 
spowodowane brakiem konserwacji mogą powodować 
zagrożenie zniszczenia budowli komunikacyjnych. 
Ponadto stabilizacja rzędnej jeziora gwarantuje odpływy 
licznym urządzeniom melioracji szczegółowej z terenów 
wykorzystywanych rolniczo.

1958 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 0

1959 RW2000252628939
Ełk (Łaźna Struga) od 
wypływu z jez. Łaśmiady 
do wypływu z jez. Ełckiego

Młynka Woszczelska 0,09 1 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Młynka Woszczelska stabilizuje poziom jezior 
Woszczelskiego i Sawindy. Odwadnia z nadmiernego 
uwilgotnienia przyległe do rzeki łąki i pastwiska. Ponadto 
przepływy przy wysokich stanach wynikłe z braku 
konserwacji (długotrwałe uwilgotnienie) mogą 
spowodować zagrożenie zniszczenia budowli 
komunikacyjnych. Dodatkowo stabilizacja rzędnej jezior 
gwarantuje odpływ licznym urządzeniom melioracji 
szczegółowej z terenów wykorzystywanym rolniczo.

1959 Dopływ z jez. Sunowo 2628932 6,522 7,428
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280034, 
OCHK224 

Jezioro 
Woszczelskie, 

Pojezierza Ełckiego 
TAK 2,5

1960 RW2000252628939
Ełk (Łaźna Struga) od 
wypływu z jez. Łaśmiady 
do wypływu z jez. Ełckiego

Młynka Woszczelska 4,065 4,121 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Młynka Woszczelska stabilizuje poziom jezior 
Woszczelskiego i Sawinda. Odwadnia z nadmiernego 
uwilgotnienia przyległe do rzeki łąki i pastwiska. Ponadto 
przepływy przy wysokich stanach wynikłe z braku 
konserwacji (długotrwałe uwilgotnienie) mogą 
spowodować zagrożenie zniszczenia budowli 
komunikacyjnych. Dodatkowo stabilizacja rzędnej jezior 
gwarantuje odpływ licznym urządzeniom melioracji 
szczegółowej z terenów wykorzystywanym rolniczo.

1960 Dopływ z jez. Sunowo 2628932 10,547 10,602
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 2

1961 RW2000252628939
Ełk (Łaźna Struga) od 
wypływu z jez. Łaśmiady 
do wypływu z jez. Ełckiego

Przytulska 0 7,364 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Przytulska stabilizuje poziomy wody Jezior 
Przytulskiego, Zdręczno i Płociczno. Stanowi ona odpływy 
dla urządzeń melioracji szczegółowej wykonanych w 
ramach inwestycji Skup o powierzchni 400ha. Brak 
konserwacji uniemożliwi odpływ wody z urządzeń 
melioracji szczegółowej. Podwyższone stany wody w 
rzece spowodują podwyższenie poziomu wody w 
jeziorach i zagrożenie zalaniem budynkom znajdującym 
się wokół tych jezior.

1961 Dopływ z jez. Przytulskiego 26289132 0,582 7,612
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK224 Pojezierza Ełckiego TAK 1,2,3

1962 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Baranowo 0 4,319 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

1962 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280055, 
OCHK151

Mazurska Ostoja 
Żółwia Baranowo, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich

TAK 0

1963 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Baranowo 4,319 4,468 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

1963 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH PLH280055 Mazurska Ostoja 
Żółwia Baranowo

TAK 0

1964 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Baranowo 4,468 5,478 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

1964 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH PLH280055 Mazurska Ostoja 
Żółwia Baranowo

TAK 0

1965 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Baranowo 5,478 5,544 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

1965 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1966 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Baranowo 5,554 7,748 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

1966 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 0

1967 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Sapina 15,75 15,75 RZGW w Warszawie x
Budowla uległa częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do jej dalszej destrukcji

1967 Sapina 582192 15,767 15,787
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

NIE 3

1968 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Kanał Łuczański (Giżycki) 0 2,13 RZGW w Warszawie x x
Urządzenie wodne uległo częściowemu zniszczeniu, brak 
napraw doprowadzi do jego dalszej destrukcji

1968 Pisa 264 148,79 150,919
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280045, 
OCHK151 

Ostoja 
Północnomazurska, 

Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich 

NIE 5

1969 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Kanał Piękna Góra 0 0,15 RZGW w Warszawie x x
Urządzenie wodne uległo częściowemu zniszczeniu, brak 
napraw doprowadzi do jego dalszej destrukcji

1969 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280045, 
OCHK151 

Ostoja 
Północnomazurska, 

Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich 

TAK 0

1970 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Kanał Szymoński 0 2,36 RZGW w Warszawie x x
Urządzenie wodne uległo częściowemu zniszczeniu, brak 
napraw doprowadzi do jego dalszej destrukcji

1970 Pisa 264 127,499 129,883
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 2,3

1971 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Kanał Mioduński 0 1,72 RZGW w Warszawie x x
Urządzenie wodne uległo częściowemu zniszczeniu, brak 
napraw doprowadzi do jego dalszej destrukcji

1971 Pisa 264 124,181 126,145
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 2,3

1972 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Kanał Grunwaldzki 0 0,47 RZGW w Warszawie x x
Urządzenie wodne uległo częściowemu zniszczeniu, brak 
napraw doprowadzi do jego dalszej destrukcji

1972 Pisa 264 123,162 123,674
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

NIE 3

1973 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Kanał Tałcki 0 1,6 RZGW w Warszawie x x
Urządzenie wodne uległo częściowemu zniszczeniu, brak 
napraw doprowadzi do jego dalszej destrukcji

1973 Pisa 264 119,993 121,583
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 2,3

1974 RW20002526434

Nidka (Wigrynia) do 
wpływu do jez. Bełdany z 
jez. Nidzkie, Jaśkowo, 
Wiartel i dopływami

Kanał Nidzki 0 0,12 RZGW w Warszawie x x
Urządzenie wodne uległo częściowemu zniszczeniu, brak 
napraw doprowadzi do jego dalszej destrukcji

1974 Wiartelnica 26432 11,067 11,202
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL)
dobry brak danych dobry naturalna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK PLB280008, PK38, 
OCHK263 

Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy, 

Puszczy i Jezior 
Piskich 

TAK 1

1975 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do jez. 
Roś

System Wielkich Jezior Mazurskich - szlak 
główny

6 6 RZGW w Warszawie x
Budowla uległa częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do jej dalszej destrukcji

1975 Pisa 264 92,149 92,621
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK PLB280008, PK38, 
OCHK212 

Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Wschód 

NIE 3

1976 RW200025264759
Pisa na jez. Roś z Konopką 
od wpływu do jez. Roś

Kanał Śniardwy - Roś 0 9,3 RZGW w Warszawie x
Wykonanie prac pogłębiarskich w celu poprawy spływu 
wód z Systemu Wielkich Jezior Mazurskich

1976 Wilkus 264752 9,941 19,608
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK
PLB280008, PK38, 

OCHK212, 
OCHK263 

Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Wschód, Puszczy i 
Jezior Piskich 

TAK 1,2,3

1977 RW20002526434

Nidka (Wigrynia) do 
wpływu do jez. Bełdany z 
jez. Nidzkie, Jaśkowo, 
Wiartel i dopływami

System Wielkich Jezior Mazurskich - szlak 
boczny w km 22+000 szlaku głównego

13,7 13,7 RZGW w Warszawie x
Budowla uległa częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do jej dalszej destrukcji

1977 Wiartelnica 26432 8,434 11,057
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL)
dobry brak danych dobry naturalna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH280048, 
PLB280008, PK38 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2

1978 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

System Wielkich Jezior Mazurskich - szlak 
boczny w km 54+300 szlaku głównego

36,57 37,05 RZGW w Warszawie x
Usunięcie przemiałów poprawi warunki przepływu wód i 
spływu lodów

1978 Pisa 264 123,674 126,933
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 2,3

1979 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

System Wielkich Jezior Mazurskich - szlak 
boczny w km 54+300 szlaku głównego

38,97 40,37 RZGW w Warszawie x
Usunięcie przemiałów poprawi warunki przepływu wód i 
spływu lodów

1979 Pisa 264 123,775 127,499
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 2,3

1980 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do 
jeziora Roś

System Wielkich Jezior Mazurskich- szlak 
boczny w km 85+800 szlaku głównego

9 10,4 RZGW w Warszawie x
Usunięcie przemiałów poprawi warunki przepływu wód i 
spływu lodów

1980 Pisa 264 92,621 94,872
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK PLB280008, PK38, 
OCHK212 

Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Wschód 

TAK 0,3

1981 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

System Wielkich Jezior Mazurskich - szlak 
boczny w km 15+000 szlaku głównego

9 9 RZGW w Warszawie x
Budowla uległa częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do jej dalszej destrukcji

1981 Wilkus 264752 19,249 19,299
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK PLB280008, PK38, 
OCHK212 

Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Wschód 

TAK 2

1982 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Dejguny, Kanał 0 3,115 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

1982 Kanały Iławki i Dejguny 264132 7,9 10,959
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 1,3

1983 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Iławki, Kanał 0 4,113 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

1983 Kanały Iławki i Dejguny 264132 14,355 18,459
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151, 
OCHK72

Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich, 
Doliny Rzeki Guber

TAK 1,2,3

1984 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jędzelówka 0 0,411 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

1984 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280001, 
OCHK151 

Bagna Nietlickie, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich 
TAK 0

1985 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jędzelówka 1,135 2,395 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

1985 Dopływ z jez. Jędzelek 2641716 3,359 4,657
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280001, 
OCHK151 

Bagna Nietlickie, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich 
NIE 5

1986 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jędzelówka 2,395 3,238 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

1986 Dopływ z jez. Jędzelek 2641716 4,657 5,525
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

1987 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jędzelówka 3,238 3,842 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

1987 Dopływ z jez. Jędzelek 2641716 5,525 6,146
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

1988 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jędzelówka 3,842 4,559 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

1988 Dopływ z jez. Jędzelek 2641716 6,146 6,884
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

1989 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jędzelówka 4,559 4,693 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

1989 Dopływ z jez. Jędzelek 2641716 6,884 7,022
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

1990 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jędzelówka 4,693 5,36 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

1990 Dopływ z jez. Jędzelek 2641716 7,022 7,316
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

1991 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jędzelówka 5,36 5,673 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

1991 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

1992 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jorzec (Jurzec) 0 2,615 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

1992 Jurzec 264192 1,708 4,321
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280055, 
OCHK151

Mazurska Ostoja 
Żółwia Baranowo, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich

TAK 2,3

1993 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jorzec (Jurzec) 4,249 5,369 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

1993 Jurzec 264192 5,973 7,087
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280055, 
OCHK151

Mazurska Ostoja 
Żółwia Baranowo, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich

TAK 2

1994 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jorzec (Jurzec) 6,144 6,24 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

1994 Jurzec 264192 7,881 7,969
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280055, 
OCHK151

Mazurska Ostoja 
Żółwia Baranowo, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich

TAK 2

1995 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jorzec (Jurzec) 7,686 7,733 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

1995 Jurzec 264192 9,431 9,478
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH280055, 
PLB280008, 
OCHK151, 
OCHK213

Mazurska Ostoja 
Żółwia Baranowo, 

Puszcza Piska, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód

NIE 3

1996 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jorzec (Jurzec) 10,609 12,243 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

1996 Jurzec 264192 12,648 14,296
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK
PLH280048, 

PLB280008, PK38, 
OCHK213 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 1,2

1997 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Jorzec (Jurzec) 15,229 16,779 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

1997 Jurzec 264192 17,292 18,832
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH280048, 
PLB280008, PK38 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy 

TAK 1

1998 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Kanał Buwełno 0 0,458 ZMiUW w Olsztynie x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

1998 Bielska Struga 264136 8,8 9,255
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

NIE 5

1999 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Kanał Ublik 0 0,543 ZMiUW w Olsztynie x x x

Kanał Ublik stanowi odpływ z jez. Ublik Wielki do jez. 
Buwełno i odpływ do urządzeń melioracji szczegółowych 
o pow. ok. 10 ha, bezpośrednio odwadnia przyległe do 
kanału łąki, brak konserwacji może uszkodzić most w km 
0+295 w obrębie Ublik. Wykonanie konserwacji 
spowoduje zwiększenie plonów na użytkach zielonych.

1999 Bielska Struga 264136 15,317 15,859
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

NIE 5

2000 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Konopki 0 7,624 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2000 Bielska Struga 264136 18,523 26,191
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK126, 
OCHK151

Jezior Orzyskich, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich
NIE 3,4,5

2001 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Mirzejewo 0 6,186 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2001 Mierzejewo 26419632 1,347 7,525
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 2,3,4

2002 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Rurociąg "S" 0 0,883 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2002 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280055, 
OCHK151

Mazurska Ostoja 
Żółwia Baranowo, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich

TAK 0

2003 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Rurociąg "S" 0,883 0,883 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2003 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280055, 
OCHK151

Mazurska Ostoja 
Żółwia Baranowo, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich

TAK 0

2004 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Sądry 0 3,594 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2004 Sądry 26419634 0,328 3,4
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 2,3

2005 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Staświnka 0 23,119 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2005 Staświnka 26413672 0,167 23,149
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_1850_W

Odtwarzanie – 
kształtowanie 
przekroju 
poprzecznego 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki 
Staświnka, gm. Miłki, 
woj. warmińsko – 
mazurskie

NIE NIE TAK OCHK OCHK126, 
OCHK151

Jezior Orzyskich, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich
TAK 1,2,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2006 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Struga Grajewko 0 0,067 ZMiUW w Olsztynie x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2006 Dopływ z jez. Grajewko 264134 2,665 2,732
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 2

2007 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Użranki 0 0,778 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2007 Użranki 264196 0,334 1,135
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 2

2008 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Użranki 1,689 7,406 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2008 Użranki 264196 2,179 7,871
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 2,3,4

2009 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Użranki 7,406 7,633 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2009 Użranki 264196 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,4

2010 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Użranki 7,633 8,081 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2010 Użranki 264196 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

2011 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Użranki 8,081 8,965 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2011 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

2012 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Wąż 0 8,295 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Wąż stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 400 ha, zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić most w km 0+670 w obrębie Cierzpięty. 
Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie plonów 
na użytkach rolnych.

2012 Wąż 264136532 1,914 1,914
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, OCHK

PLH280054, 
PLB280001, 

REZ886, 
OCHK151

Mazurskie Bagna, 
Bagna Nietlickie, 
Nietlickie Bagno, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich

TAK 0,2

2013 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Babant 12,31 14,36 ZMiUW w Olsztynie
Tereny zalesione i nie przewiduje się konserwacji. Szlak 
turystyki wodnej.

2013 Babant 264364 12,444 14,605
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH280048, 
PLB280008 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska 

TAK 0,1

2014 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Butowo 0 1,24 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2014 Krutynia 26436 103,038 104,279
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 4

2015 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Butowo 2,417 2,457 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2015 Krutynia 26436 105,454 105,494
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 3

2016 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Butowo 3,376 3,975 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2016 Krutynia 26436 106,411 107,007
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 3

2017 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Butowo 3,975 4,281 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2017 Krutynia 26436 107,007 107,306
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 3

2018 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Butowo 4,281 7,005 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2018 Krutynia 26436 107,306 110,031
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 3

2019 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Butowo 7,005 7,219 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2019 Krutynia 26436 110,031 110,24
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2020 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Butowo 7,219 7,435 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2020 Krutynia 26436 110,24 110,454
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2021 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Dobry Las 0 0,97 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewnienie przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2021 Dobry Las 2643676 0,946 1,913
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH280048, 
PLB280008, PK38 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3

2022 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Dobry Las 1,94 5,506 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2022 Dobry Las 2643676 2,882 6,448
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH280048, 
PLB280008, PK38 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3,4

2023 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Garty 0 0,334 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2023 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH280048, 
PLB280008, PK38 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy 

TAK 0

2024 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Golanka 0 1,472 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2024 Golanka 26436376 0,956 2,426
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH280048, 
PLB280008 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska 

NIE 3

2025 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Golanka 1,472 1,789 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2025 Golanka 26436376 5,021 5,915
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2026 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Golanka 1,789 1,994 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2026 Golanka 26436376 2,754 2,959
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 3

2027 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Golanka 1,994 2,186 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2027 Golanka 26436376 2,959 3,148
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2028 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Golanka 2,186 4,055 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2028 Golanka 26436376 3,148 5,021
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2029 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Golanka 4,055 4,967 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2029 Golanka 26436376 2,426 2,754
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 3

2030 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Golanka 4,967 5,908 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2030 Golanka 26436376 5,915 6,852
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2031 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 0 2,116 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2031 Jędrychowo 264363512 0,266 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

2032 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 2,116 2,254 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2032 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 0,839 0,978
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2033 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 2,254 3,196 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2033 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 0,978 1,899
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2034 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 3,196 3,445 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2034 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 1,899 2,151
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2035 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 3,445 3,688 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2035 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 2,151 2,392
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2036 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 3,688 3,816 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2036 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 2,392 2,508
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2037 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 3,816 3,854 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2037 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 2,508 2,556
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2038 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 3,854 3,876 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2038 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 2,556 2,578
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2039 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 3,876 4,028 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2039 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 2,578 2,714
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2040 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 4,028 4,142 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2040 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 2,714 2,825
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2041 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 4,142 4,196 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2041 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 2,825 2,868
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2042 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 4,196 4,253 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2042 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 2,923 2,925
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2043 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 4,253 4,517 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2043 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 2,925 3,186
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2044 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Jędrychowo 4,517 4,63 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2044 Dopływ z jez. Janowskiego 2643635124 3,186 3,282
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2045 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Kadzidłówka 0 4,237 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Kadzidłówka stanowi odpływ do urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 32 ha zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić przepust w km 1+995 w obrębie Gałkowo . 
Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie plonów 
na użytkach rolnych i hodowli bydła.

2045 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, PK
PLH280048, 
PLB280008, 

REZ907, PK38 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Krutynia Dolna, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy 

TAK 0

2046 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Krzywy Róg 0 2,73 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2046 Krzywy Róg 26436372 0,253 2,996
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH280048, 
PLB280008 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska 

TAK 2,3

2047 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Międzyjeziorowa 0 0,318 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2047 Kanał Międzyjeziorowy 264367432 2,401 2,718
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280048, 
PLB280008, 
OCHK213 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 2

2048 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Miętkie 0 0,678 ZMiUW w Olsztynie x x x
Konieczność konserwacji bieżącej zapewniającej 
swobodny spływ wód.

2048 Dopływ z jez. Miętkiego 26436472 3,163 3,846
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH280048, 
PLB280008 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska 

TAK 1

2049 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Miętkie 1,709 2,344 ZMiUW w Olsztynie x x x
Konieczność konserwacji bieżącej zapewniającej 
swobodny spływ wód.

2049 Dopływ z jez. Miętkiego 26436472 4,898 5,532
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH280048, 
PLB280008 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska 

TAK 2

2050 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Miętkie 3,1 3,428 ZMiUW w Olsztynie x x x
Konieczność konserwacji bieżącej zapewniającej 
swobodny spływ wód.

2050 Dopływ z jez. Miętkiego 26436472 6,3 6,628
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH280048, 
PLB280008 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska 

TAK 2

2051 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Miętkie 4,012 4,609 ZMiUW w Olsztynie x x x
Konieczność konserwacji bieżącej zapewniającej 
swobodny spływ wód.

2051 Dopływ z jez. Miętkiego 26436472 7,234 7,829
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH280048, 
PLB280008 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska 

TAK 2

2052 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Miętkie 4,79 5,085 ZMiUW w Olsztynie x x x
Konieczność konserwacji bieżącej zapewniającej 
swobodny spływ wód.

2052 Dopływ z jez. Miętkiego 26436472 8,01 8,298
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH280048, 
PLB280008 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska 

TAK 2

2053 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Nawiadka (Uklanka) 0 2,448 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2053 Nawiadka 2643674 0,53 2,956
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK
PLH280048, 

PLB280008, PK38, 
OCHK213 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 2,3

2054 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Nawiadka (Uklanka) 3,604 3,719 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2054 Nawiadka 2643674 4,184 4,299
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280048, 
PLB280008, 
OCHK213 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

NIE 4

2055 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Nawiadka (Uklanka) 6,252 7,182 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2055 Nawiadka 2643674 6,904 7,834
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280048, 
PLB280008, 
OCHK213 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

NIE 4

2056 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Nawiadka (Uklanka) 7,182 7,679 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2056 Nawiadka 2643674 7,834 8,272
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4

2057 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Nawiadka (Uklanka) 7,679 8,107 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2057 Nawiadka 2643674 8,272 8,699
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4

2058 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Nawiadka (Uklanka) 8,107 8,332 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2058 Nawiadka 2643674 8,699 8,929
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4

2059 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Nawiadka (Uklanka) 8,332 8,638 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2059 Nawiadka 2643674 8,929 9,235
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4

2060 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Piłaki 0 6,86 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2060 Piłaki 26436374 0,667 7,408
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB
PLH280048, 
PLB280008, 

REZ293 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 

Piłaki 
TAK 1,2,3

2061 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Piłaki 6,86 7,11 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2061 Piłaki 26436374 7,408 7,647
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH280048, 
PLB280008 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska 

TAK 2

2062 RW200025264299
Krutynia do wpływu do 
jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami

Sadzia (Rańsk) 0 1,895 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego i retencji dla celów rybackich (stawy 
rybne).

2062 Sadzia 26436474 1,879 3,777
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280048, 
PLB280008, 
OCHK297 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 

Spychowski 
TAK 1,4

2063 RW20002526434

Nidka (Wigrynia) do 
wpływu do jez. Bełdany z 
jez. Nidzkie, Jaśkowo, 
Wiartel i dopływami

Kokoszka 0 3,28 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Kokoszka stanowi dopływ do jez. Wygryny o pow. 
45,84 ha i odpływ do urządzeń melioracji szczegółowych o 
pow. ok. 20 ha, zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem 
oraz rurociagu przed zapchaniem, brak konserwacji może 
uszkodzić most drogowy w km 0+208 w obrębie Wólka. 
Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie plonów 
na użytkach rolnych i hodowli bydła.

2063 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL)
dobry brak danych dobry naturalna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH280048, 
PLB280008, PK38 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy 

TAK 0

2064 RW20002526434

Nidka (Wigrynia) do 
wpływu do jez. Bełdany z 
jez. Nidzkie, Jaśkowo, 
Wiartel i dopływami

Małż 0 2,55 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Małż stanowi odpływ z jez. Jaśkowo Duże o pow. 
30,69 ha i bezpośrednio odwadnia przyległe do rzeki łąki , 
zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem , brak 
konserwacji może uszkodzić most w km 0+310 we wsi 
Jaśkowo i podtopić przeyległe posesje. Wykonanie 
konserwacji spowoduje zwiększenie plonów na użytkach 
rolnych.

2064 Dopływ z jez. Jaśkowo 2643252 0,37 2,9
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL)
dobry brak danych dobry naturalna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280048, 
PLB280008, 
OCHK263 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Puszczy i Jezior 

Piskich 

TAK 2,5

2065 RW20002526434

Nidka (Wigrynia) do 
wpływu do jez. Bełdany z 
jez. Nidzkie, Jaśkowo, 
Wiartel i dopływami

Maskulinka 0 8,198 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Maskulinka stanowi dopływ do jez. Nidzkiego o 
pow. 1271,62 ha i odpływ do urządzeń melioracji 
szczegółowych o pow. ok. 30 ha, zabezpiecza tereny 
doliny przed zalaniem , brak konserwacji może uszkodzić 
2 przepusty na drodze powiatowej w km 0+412 i km 
2+447 w obrębie Karwica. Wykonanie konserwacji 
spowoduje zwiększenie plonów na użytkach rolnych i 
hodowli bydła.

2065 Ruczaj 2643256 2,75 10,9
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL)
dobry brak danych dobry naturalna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280048, 
PLB280008, 
OCHK263 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Puszczy i Jezior 

Piskich 

TAK 2,3

2066 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do 
jeziora Roś

Chmielówka 0 3,678 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Chmielówka stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok.120 ha, zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić 2 przepusty w km 2+862 i km 3+153 na drodze 
powiatowej w obrębie Tuchlin. Wykonanie konserwacji 
spowoduje zwiększenie plonów na użytkach rolnych i 
hodowli bydła.

2066 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK PLB280008, PK38, 
OCHK212 

Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Wschód 

TAK 0
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2067 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do 
jeziora Roś

Czarne Bagno 0 4,984 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2067 Dopływ spod Grabówki 2645212 2,879 7,255
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP,PLB, PK, OCHK
PLB280003, 

REZ880, PK38, 
OCHK212 

Jezioro Łuknajno, 
Jezioro Łuknajno, 

Mazurski Park 
Krajobrazowy, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Wschód 

TAK 2,3,4

2068 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do 
jeziora Roś

Czarne Bagno 4,984 5,172 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2068 Dopływ spod Grabówki 2645212 7,255 7,298
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK212 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Wschód 

NIE 4

2069 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do 
jeziora Roś

Grabówka 0 3,982 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Grabówka stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 200 ha, zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić przepusty w obrębach Chmielewo w km 1+334 i 
Dziubiele w km 3+133. Wykonanie konserwacji 
spowoduje zwiększenie plonów na użytkach rolnych i 
hodowli bydła.

2069 Dopływ spod Dąbrówki 2645412 2,493 6,765
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK212 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Wschód 

TAK 2,3

2070 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do 
jeziora Roś

Karwik 0 5,905 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Karwik stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 145 ha zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem. Wykonanie konserwacji 
spowoduje zwiększenie plonów na użytkach rolnych i 
hodowli bydła.

2070 Dopływ w Karwiku 264712 2,016 6,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, PK, OCHK
PLB280008, PK38, 

OCHK212, 
OCHK263 

Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Wschód, Puszczy i 
Jezior Piskich 

TAK 2

2071 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do 
jeziora Roś

Orzysza 0 9,745 ZMiUW w Olsztynie x x x

Rzeka Orzysza stanowi odpływ z jez. Orzysz o pow. 1273 
ha i bezpośrednio odwadnia przyległe do rzeki łąki i 
pastwiska w obrębach Mikosze i Grzegorze , zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić mosty w obrębach Grzegorze w km 4+226 i 
Mikosze w km 6+616 i podtopić przyległe posesje. 
Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie plonów 
na użytkach rolnych i hodowli bydła.

2071 Orzysza 26458 17,005 26,714
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK212 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Wschód 

TAK 1,2,3,4

2072 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do 
jeziora Roś

Skomack 0 2,35 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Skomack stanowi odpływ dla urządzeń melioracji 
szczegółowej o pow. ok 70ha, stabilizuje poziom wody w 
jez. Mleczówka Duża. Odwadnia teren doliny upraw 
rolnych. Zbyt wysoki poziom wody wpływa negatywnie na 
nasyp drogowy, który nadmiernie uwilgotnuiony osiada.

2072 Dopływ z jez. Mleczówka 2645872 3,92 6,264
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK126 Jezior Orzyskich NIE 5

2073 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do 
jeziora Roś

Szwejkówka 0 2,565 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Szwejkówka stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 120 ha, zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić przepust w km 1+990 w obrębie Szwejkówko i 
podtopienie posesji . Wykonanie konserwacji spowoduje 
zwiększenie plonów na użytkach rolnych i hodowli bydła.

2073 Dopływ z jez. Sajno 2645894 1,178 3,761
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280014 Ostoja Poligon 
Orzysz 

TAK 0,2

2074 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do 
jeziora Roś

Wejsunek 0 0,502 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Wejsunek stanowi odpływ z jez. Wejsunek o pow. 
ok. 43,52 ha, do jez. Warnołty o pow. 373,72 ha, 
zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem, brak 
konserwacji może uszkodzić most w km 0+270 w obrębie 
Onufryjewo. Wykonanie konserwacji spowoduje 
zwiększenie plonów na użytkach zielonych.

2074 Dopływ z jez. Warnołty 264592 8,337 8,831
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH280048, 
PLB280008, PK38 

Ostoja Piska, 
Puszcza Piska, 
Mazurski Park 
Krajobrazowy 

TAK 2

2075 RW20002526473
Pisa z jeziorem Śniardwy i 
Orzyszą do wpływu do 
jeziora Roś

Zelki 0 5,833 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Zelki jest odpływem dla licznych urządzeń 
melioracji szczegółowej. Bezpośrednio odwadnia łąki i 
pastwiska przyległe do rzeki. Brak konserwacji może 
doprowadzić do zniszczenia nisko położonego mostku na 
drodze dojazdowej do miejscowości Ostrów.

2075
Dopływ ze Starego 

Krzywego
2645874 0,157 5,982

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

 25 ciek łączący jeziora
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK126 Jezior Orzyskich NIE 4,5

2076 RW200025264759
Pisa na jez. Roś z Konopką 
od wpływu do jez. Roś

Dziękałówka 0 4,883 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Dziękałówka stanowi odpływ do licznych urządzeń 
melioracji szczegółowych o pow. ok. 140 ha zabezpiecza 
tereny doliny przed zalaniem , brak konserwacji może 
uszkodzić przepust w km 0+492 w miescowości Pilchy. 
Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie plonów 
na użytkach rolnych i hodowli bydła.

2076 Dziękałówka 26475272 1,107 5,821
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280014, 
OCHK263 

Ostoja Poligon 
Orzysz, Puszczy i 

Jezior Piskich 
TAK 1,2,4

2077 RW200025264759
Pisa na jez. Roś z Konopką 
od wpływu do jez. Roś

Rożynka 0 8,181 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Rożynka jest dopływem rzeki Święcek, rzeka ta 
stanowi odpływ z jez. Dybowskiego o pow. 176ha, oraz z 
terenów zmeliorowanych z powierzchni ok.. 240ha. 
Zaniechanie konserwacji rzeki spowoduje brak możliwości 
regulacji poziomu wody w jez. Dybowskim, co będzie 
miało wpływ na podtopienie budynków, użytków 
zielonych, jak również utrudni odpływ wody z terenów 
zmeliorowanych wsi Dybowo, Taczki, Ciernie, Rożyńsk 
Wielki, Jebramki i Czyprki.

2077 Różynka 2647564 0 8,034
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK320 Wzgórz 
Dybowskich 

TAK 1,2,3

2078 RW200025264759
Pisa na jez. Roś z Konopką 
od wpływu do jez. Roś

Święcek 0 27,98 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Rzeka Święcek stanowi dopływ do jez. Roś o pow. 1888 
ha i odpływ do urządzeń melioracji szczegółowych o pow. 
ok. 700 ha, zabezpiecza tereny doliny przed zalaniem, 
brak konserwacji może uszkodzić liczne mosty drewniane 
i betonowe znajdujace się na całej długości rzeki, 
najbardziej zagrożone są : w km 1+728 obręb Ruda, w km 
10+485 obręb Drygały oraz w km 18+708 obręb Pogorzel 
Wielka. Wykonanie konserwacji spowoduje zwiększenie 
plonów na użytkach rolnych i hodowli bydła.

2078 Święcek 264756 0,184 28,104
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK
PLB280014, 
OCHK263, 
OCHK320 

Ostoja Poligon 
Orzysz, Puszczy i 

Jezior Piskich, 
Wzgórz 

Dybowskich 

TAK 1,2,4

2079 RW2000252654169
Omulew od źródeł do 
Czarnej Rzeki

Czarna Rzeka (Czarna Rzeka Piecówka) 0 9,927 ZMiUW w Olsztynie Odcinek nie wymaga konserwacji (tereny leśne). 2079 Czarna Rzeka 265414 0,005 9,939
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry naturalna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1,2

2080 RW2000252654169
Omulew od źródeł do 
Czarnej Rzeki

Czarna Rzeka (Czarna Rzeka Piecówka) 10,72 11,782 ZMiUW w Olsztynie Odcinek nie wymaga konserwacji (tereny leśne). 2080 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry naturalna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 0

2081 RW2000252654169
Omulew od źródeł do 
Czarnej Rzeki

Czarna Rzeka (Czarna Rzeka Piecówka) 12,242 12,517 ZMiUW w Olsztynie Odcinek nie wymaga konserwacji (tereny leśne). 2081 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry naturalna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 0

2082 RW2000252654169
Omulew od źródeł do 
Czarnej Rzeki

Omulew 103,749 114,171 ZMiUW w Olsztynie x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego i tzw małej retencji.

2082 Omulew 2654 112,303 122,714
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry naturalna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE TAK TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1,3

2083 RW2000252654169
Omulew od źródeł do 
Czarnej Rzeki

Struga Gimska 0 7,113 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi o łącznej długości ok. 1,7 km w dolinie 
rzeki Struga Gimska - (obszar zmeliorowany łącznie ok. 33 
ha)

2083 Dopływ z jez. Gim 2654114 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry naturalna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1,2,3

2084 RW2000252654169
Omulew od źródeł do 
Czarnej Rzeki

Struga Zgniłocha 0 3,099 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi o łącznej długości ok. 3 km w dolinie 
rzeki Struga Zgniłocha - (obszar zmeliorowany łącznie ok. 
16 ha)

2084 Dopływ z jez. Gim 2654114 4,356 7,442
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry naturalna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 2,4

2085 RW2000252654169
Omulew od źródeł do 
Czarnej Rzeki

Struga Zgniłocha 3,099 6,423 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Utrzymanie przekrojów koryta (poprzez odmulanie dna, 
hakowanie dna i koszenie skarp) dla zapewnienia 
swobodnego spływu wód z przylegających użytków 
zielonych, a także zapewnienie drożności cieku by mógł 
on przyjąć spływy z dość licznych rowów melioracyjnych 
w najbliższej zlewni. Ponadto zabezpieczenie 
miejscowości położonej nad Strugą Zgniłochą. 

2085 Dopływ z jez. Gim 2654114 7,442 10,736
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry naturalna brak Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

NIE 4

2086 RW2000252654279
Sawica od źródeł do 
wypływu z jez. Sasek Mały

Dźwierzucki Kanał (Struga Dźwierzucka) 0 8,69 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

2086 Kanał Dźwierzucki 26542212 12,175 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK227 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, 
Pojezierza 

Olsztyńskiego 

TAK 0,1,2,3,4

2087 RW2000252654279
Sawica od źródeł do 
wypływu z jez. Sasek Mały

Kanał Jęcznik (Struga Jęcznik) 0 1,974 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego (podtopienia).

2087 Kanał Jęcznik 2654224 0 1,969
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK227 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, 
Pojezierza 

Olsztyńskiego 

TAK 2

2088 RW2000252654279
Sawica od źródeł do 
wypływu z jez. Sasek Mały

Kanał Sedański I 0 1,069 ZMiUW w Olsztynie x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego (podtopienia).

2088 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK264 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

TAK 0

2089 RW2000252654279
Sawica od źródeł do 
wypływu z jez. Sasek Mały

Kanał Sedański II 0 1,459 ZMiUW w Olsztynie x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego (podtopienia).

2089 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK264 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

TAK 0

2090 RW2000252654279
Sawica od źródeł do 
wypływu z jez. Sasek Mały

Nowy Dwór 0 9,01 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

2090 Kanał Nowy Dwór 2654272 1,354 10,359
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1,2,3,4

2091 RW2000252654279
Sawica od źródeł do 
wypływu z jez. Sasek Mały

Saska 0 1,7 ZMiUW w Olsztynie x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego (podtopienia).

2091 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 0

2092 RW2000252654279
Sawica od źródeł do 
wypływu z jez. Sasek Mały

Sawica 18,182 22,858 ZMiUW w Olsztynie x x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego, rekreacji i turystyce wodnej.

2092 Sawica 26542 18,189 22,877
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

NIE 3,4,5

2093 RW2000252654279
Sawica od źródeł do 
wypływu z jez. Sasek Mały

Sawica 25,267 27,597 ZMiUW w Olsztynie Tereny zalesione i nie przewiduje się konserwacji. 2093 Sawica 26542 25,311 27,688
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1,3

2094 RW2000252654279
Sawica od źródeł do 
wypływu z jez. Sasek Mały

Saska (Sawica) 27,597 30,149 ZMiUW w Olsztynie
Nie przewiduje się robót konerwacyjnych. Budowla - jaz 
w użytkowaniu gospodarstwa rybackiego (stawy rybne).

2094 Saska 265422 0,004 2,496
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK264 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

TAK 1

2095 RW2000252654279
Sawica od źródeł do 
wypływu z jez. Sasek Mały

Saska (Sawica) 30,847 36,606 ZMiUW w Olsztynie x x x
Zaplanowane roboty służą zapewnieniu bezpieczeństwa 
powodziowego i tzw małej retencji.

2095 Saska 265422 3,237 8,923
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLB, OCHK
PLB280007, 
OCHK227, 
OCHK264 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, 
Pojezierza 

Olsztyńskiego, 
Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej 

TAK 1,2

2096 RW200025278679
Chodeczka do wypływu z 
jez. Borzymowskiego

Chodeczka 10,75 33,5 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

2096 Chodeczka 2786 10,491 22,332
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,3,4,5

2097 RW2000262332 Dopływ spod Linowa Ciek od Linowa 0 5,4 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x

Przedmiotowa rzeka z uwagi na rolniczy charakter 
przyległych obszarów wymaga rokrocznie konserwacji. 
Konserwacja ta ma głównie na celu usprawnienie 
przepływu wód w rzece, w tym wezbraniowych poprzez 
ograniczenie dużej ilości zalegającej w korycie rzeki 
biomasy, za której bujnym rozwojem kryją się pierwiastki 
biogenne. Poza tym wykonane prace konserwacyjne 
doprowadzą do większego natlenienia wód i polepszenia 
stosunków wodnych na sąsiednich obszarach rolnych, co 
usprawni prowadzenie prac polowych oraz zwiększy 
zbierany plon przez rolników. Wykonanie robót w obrębie 
rzeki pozwoli również na swobodny przepływ wód przez 
istniejące budowle komunikacyjne, które ze względu na 
obecność tam bobrowych i bujnej roślinności porastającej 
skarpy oraz dno są częściowo zamulane przez osadzający 
w stagnującej wodzie materiał mineralny. Dodatkowo 
udrożnienie koryta przedmiotowej rzeki usprawni prace 
zlokalizowanej na jej wodach pompowni chroniącej 
przyległe tereny zabudowane przed zalaniem 
dopływającymi wodami w czasie trwania wezbrania 
powodziowego. Zmniejszenie ryzyka wylewu wód 
rzecznych ograniczy ponadto czasowe wyłączenie z 
funkcjonowania infrastruktury energetycznej, 
komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz 
powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w 
skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez dostanie 
się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub instalacji 
przemysłowych.

2097 Dopływ spod Linowa 2332 0,838 6,247
powyżej 5 m na części 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_149_W

Zmiana parametrów 
hydraulicznych 
koryta rzeki Ciek od 
Linowa (Dopływu 
spod Linowa) gm. 
Ożarów, pow. 
Opatów i gm. 
Zawichost, pow. 
Sandomierz

NIE NIE TAK PLH PLH060045 Przełom Wisły w 
Małopolsce 

NIE 3,4

2098 RW2000262334 Dopływ z jez. Czarnego  Maruszówka 0 6,79 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Przedmiotowa rzeka z uwagi na rolniczy charakter 
przyległych obszarów wymaga rokrocznie konserwacji. 
Konserwacja ta ma głównie na celu usprawnienie 
przepływu wód w rzece, w tym wezbraniowych poprzez 
ograniczenie dużej ilości zalegającej w korycie rzeki 
biomasy, za której bujnym rozwojem kryją się pierwiastki 
biogenne. Poza tym wykonane prace konserwacyjne 
doprowadzą do większego natlenienia wód i polepszenia 
stosunków wodnych na sąsiednich obszarach rolnych, co 
usprawni prowadzenie prac polowych oraz zwiększy 
zbierany plon przez rolników. Wykonanie robót w obrębie 
rzeki pozwoli również na swobodny przepływ wód przez 
istniejące budowle komunikacyjne, które ze względu na 
obecność tam bobrowych i bujnej roślinności porastającej 
skarpy oraz dno są częściowo zamulane przez osadzający 
w stagnującej wodzie materiał mineralny. Dodatkowo 
udrożnienie koryta przedmiotowej rzeki usprawni prace 
zlokalizowanej na jej wodach pompowni chroniącej 
przyległe tereny zabudowane przed zalaniem 
dopływającymi wodami w czasie trwania wezbrania 
powodziowego. Zmniejszenie ryzyka wylewu wód 
rzecznych ograniczy ponadto czasowe wyłączenie z 
funkcjonowania infrastruktury energetycznej, 
komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz 
powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w 
skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez dostanie 
się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub instalacji 
przemysłowych.

2098 Dopływ z jez. Czarnego 2334 0,692 7,508
powyżej 5 m na części 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_105_W

Zmiana parametrów 
hydraulicznych 
koryta rzeki 
Maruszówki 
(Dopływu z jeziora 
Czarnego) gm. 
Ożarów, pow. 
Opatów

NIE NIE TAK PLH, PLB PLH060045, 
PLB140006 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły 

TAK 2,3,4

2099 RW2000212339
Wisła od Sanny do 
Kamiennej

Wisełka 0 7,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2099 Wisełka 233564 0,199 2,525
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 21 wielka rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 
IFPL), Makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki 

TAK 2

2100 RW20001723949 Klikawka Niewiadomka 7 12,19 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2100 Niewiadomka 23946 7,019 12,243
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2101 RW200026253258 Dopływ z Lasu Ciosny Kanał Uchaczowski 0 11,335 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych o pow. 232 ha dla zapewnienia 
właściwych stosunków powietrzno-wodnych, w celu 
uzyskiwania optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

2101 Dopływ z Lasu Ciosny 253258 0,007 0,007
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140023, 
OCHK191 

Bagna Orońskie, 
Nadwiślański 

(powiat 
garwoliński, miński 

i otwocki) 

TAK 0,5

2102 RW200026253269 Przerytka Przerytka (Przyrytka) 0 10,992 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych dla zapewnienia właściwych 
stosunków powietrzno-wodnych, w celu uzyskiwania 
optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

2102 Przerytka 25326 0 10,941
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 1,3,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2103 RW200026253269 Przerytka Przerytka (Przyrytka) 18,6 22,937 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przciewdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych dla zapewnienia właściwych 
stosunków powietrzno-wodnych, w celu uzyskiwania 
optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

2103 Przerytka 25326 18,622 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH140033 Podebłocie TAK 0

2104 RW200026253269 Przerytka Kanał Brzeski 0 3,387 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Przeciwdziałanie procesowi akumulacji osadów dennych 
poprzez odpowiednie utrzymanie roślinności nadwodnej 
(ochrona siedlisk gatunków i ekosystemów zależnych od 
wód).
Umozliwienie odprowadzenia nadmiaru wód z obiektów 
melioracji szczegółowych dla zapewnienia właściwych 
stosunków powietrzno-wodnych, w celu uzyskiwania 
optymalnej produkcji rolnej.
Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przejścia wód 
wezbraniowych, w celu minimalizowania strat w 
uprawach i pozostalym mieniu.

2104 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH140033 Podebłocie TAK 0

2105 RW200026253269 Przerytka Przerytka (Przyrytka) 11,05 18,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2105 Przerytka 25326 10,941 18,935
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140033, 
OCHK191 

Podebłocie, 
Nadwiślański 

(powiat 
garwoliński, miński 

TAK 2,5

2106 RW200026254989 Kanał Trzebieński Kanał Trzebieński (Kanał Trzebiński) 0 16,7 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych zapewniające ochronę terenów 
zurbanizowanych gmin Magnuszew i Grabów n/Pilicą i 
terenów wykorzystywanych rolniczo w uprawie warzyw i 
w sadownictwie oraz spływu wód z obiektu melioracji 
szczegółowej Kanał Trzebiński. Na krótkich odcinkach 
odmulenie wynika z obowiązku nałożonego w pozwoleniu 
wodnoprawnym.

2106 Kanał Trzebieński 25498 3,434 20,157
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH140016, 
PLH140030, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Łękawica, 

Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

TAK 1,2,3,5

2107 RW200026254989 Kanał Trzebieński Ciek od Grabowa 0 9,91 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Zapewnienie odpływu wód powierzchniowych z terenów 
zurbanizowanych gmin Grabów n/Pilicą i Magnuszew i 
terenów użytkowanych rolniczo, a także odprowadzenia 
wód z obiektów melioracji szczegółowej Zlewnia rz. 
Radomki i Pilica Grabów BIV.

2107 Dopływ spod Wyborowa 254984 0,058 9,96
powyżej 5 m na części 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH140016, 
PLH140030, 
PLB140003, 

OCHK75 

Dolina Dolnej 
Pilicy, Łękawica, 

Dolina Pilicy, 
Dolina rzeki Pilicy i 

Drzewiczki 

NIE 4,5

2108 RW200026254989 Kanał Trzebieński Ciek od Grabowa (wody pozostałe) 9,91 11,288 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Udrożnienie koryta rzeki dla umożliwienia spływu wód 
wezbraniowych. Na krótkich odcinkach odmulenie wynika 
z obowiązku nałożonego w pozwoleniu wodnoprawnym.

2108 Dopływ spod Wyborowa 254984 9,96 11,417
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2109 RW20002625532
Dopływ z jez. 
Piwonińskiego

Łacha (Borówka) 0 4,044 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

2109 Łacha 25532 0,837 4,914
powyżej 5 m na części 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK191 

Dolina Środkowej 
Wisły, 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

NIE 3,4,5

2110 RW20002625532
Dopływ z jez. 
Piwonińskiego

Kanał Przepompowy 0 0,8 WZMiUW w Warszawie x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

2110 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0

2111 RW20002625532
Dopływ z jez. 
Piwonińskiego

Zimna Woda (Kanał Zuzanowski) 0 3,81 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

2111 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK191 

Nadwiślański 
(powiat 

garwoliński, miński 
i otwocki) 

TAK 0

2112 RW20002625569 Dopływ spod Warszówki Kanał Sobiekurski 0 0,759 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

2112 Dopływ spod Warszówki 2556 0,382 1,137
powyżej 5 m na części 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH140050, 
PLB140004, 
OCHK308 

Łąki Ostrówieckie, 
Dolina Środkowej 

Wisły, Warszawski 
TAK 2,3

2113 RW20002625569 Dopływ spod Warszówki Kanał Sobiekurski 3,725 9,735 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x x

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawienie 
bezpieczeństwa uzytkowników terenów przyległych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód opadowo - 
roztopowych, nawadnianie użytków rolnych, wypełnianie 
obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne oraz 
zadań Statutowych WZMiUW

2113 Dopływ spod Warszówki 2556 4,186 9,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH140050, 
OCHK308 

Łąki Ostrówieckie, 
Warszawski 

TAK 2,3,4

2114 RW20002625572 Dopływ spod Brześcic Rz. Kanał Brzeski 0 9,433 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Trasa rzeki prowadzi po starorzeczu Wisły, przez 
zabagnienia i zbiorniki wodne. Erozji i zamuleniu 
najbardziej ulega odcinek w okolicach przepustu 
wałowego. Pozostały odcinek prowadzi wodę jedynie po 
intensywnych opadach deszczu. Rzeka charakteryzuje się 
silnym zarastaniem koryta. Na trasie rzeki są 
zlokalizowane budowle komunikacyjne posadowione na 
niewłaściwych rzędnych. Obserwuje sie ślady żerowania 
dzikich zwierząt głównie dzików i bobrów. Bezwzględnie 
odcinek ujściowy wymaga usuwania namułów po 
przejsciu wielkich wód na rzece Wiśle. Niezbędne jest 
bieżące utrzymywanie przepustu wałowego dla ochrony 
przed powodzią Doliny Moczydłowskiej.

2114 Dopływ spod Brześcic 25572 0,194 9,75
powyżej 5 m na części 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa, 
niska emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK308 

Dolina Środkowej 
Wisły, Warszawski 

TAK 0,3,4,5

2115 RW20002625929 Wilanówka rz. Wilanówka (WZMiUW: Wilanówka) 0 9,441 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

2115 Wilanówka 2592 0,342 9,668
powyżej 5 m na części 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Glin, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły

rolno-
zantropogenizowana

brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB140004, 
OCHK308 

Dolina Środkowej 
Wisły, Warszawski 

TAK 1,2,3

2116 RW20002625929 Wilanówka Wilanówka 9,441 13,597 WZMiUW w Warszawie x x x x

Rzeka o stosunkowo dużym przekroju poprzecznym ale o 
małym spadku dna. Przepływa przez tereny intensywnie 
użytkowane rolniczo i jest zasilana wodami spływającymi 
z pól uprawnych. Z uwagi na charakter cieku jak i 
ukształtowanie terenu bardzo silnie zarasta i zamula się. 
Wymaga częstych i systematycznych zabiegów 
utrzymaniowych. Wzdłuż rzeki rosną stare drzewa 
sprzyjające powstawaniu zatorów przez wiatrołomy, 
Zatory powstają też przez wsypywanie do rzeki płodów 
rolnych. Na rzece obserwuje sie ślady żerowania bobrów. 
Stanowi bezpośredni odbiornik wód z rzeki Kanał 
Habdziński. Bezwględnie należy zachować cykliczność 
wykonywania robót tj. wycinanie porostów ze skarp i dna 
oraz odmulanie dla zapewnienia drozności i odpływu wód 
z Kanału Habdzińskiego.

2116 Wilanówka 2592 9,668 13,828
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Glin, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły

rolno-
zantropogenizowana

brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 1,2,4

2117 RW20002625929 Wilanówka Rz. Kanał Habdziński 0 5,259 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Rzeka o dużym przekroju poprzecznym i bardzo małym 
spadku dna. Przepływa przez tereny intensywnie 
użytkowane rolniczo i jest zasilana wodami z uprawianych 
pól. Z uwagi na charakter cieku jak i ukształtowanie 
terenu bardzo silnie zarasta i zamula się. Cały przekrój 
koryta zarasta trzciną. Wymaga częstych i 
systematycznych zabiegów utrzymaniowych tj. wycinanie 
roślinności porastających przekrój koryta i usuwanie 
namułów. Przetamowania powstają przez wsypywanie 
płodów rolnych do rzeki. Poziom zwierciadła wody w 
rzece intensywnie oddziaływuje na poziom wód 
gruntowych co powoduje natychmiastowa reakcję 
mieszkańców sąsiednich terenów zabudowanych. Rzeka 
jest odbiornikiem wód drenarskich bezpośrednio z 
wylotów melioracyjnych i poprzez liczne rowy. Kanał 
Habdziński jest też odbiornikiem oczyszczonych ścieków z 
oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziorna. W korycie 
jest zlokalizowanych kilka przepustów posadowionych na 
niewłaściwych rzędnych. Bezwzględnie należy zachować 
cykliczność robót. W pierszej kolejności należy zapewnić 
odbiór wód w rzece Wilanówka a nastepnie wykonać 
roboty na Kanale Habdzińskim. Syfon czyszczony był w w 
latach 2008/2009. Należy na bieżąco czyścić kraty na 
wlocie do syfonu ze śmieci i roślinności pływającej. 

2117 Wilanówka 2592 13,924 19,176
powyżej 5 m na części 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Glin, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły

rolno-
zantropogenizowana

brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,4,5

2118 RW20002625929 Wilanówka
Potok Służewiecki (WZMiUW: Potok 
Służewiecki)

0 9 WZMiUW w Warszawie x x x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

2118 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Glin, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły

rolno-
zantropogenizowana

brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2119 RW20002625929 Wilanówka
Rów Powsinkowy (WZMiUW: Kanał 
Powsiński)

0 6,953 WZMiUW w Warszawie x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

2119 Rów Powsinkowy 2592432 1,189 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Glin, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły

rolno-
zantropogenizowana

brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0,4,5

2120 RW20002625929 Wilanówka WZMiUW: Kanał Latoszki 0 2,056 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

2120 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Glin, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO), Makrobezkręgowce bentosowe 
(indeks MMI)

poniżej dobrego
Benzo(g,h,i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren
zły

rolno-
zantropogenizowana

brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0

2121 RW2000262598
Kanał Henrykowski 
(Buchnik)

Kanał Henrykowski (WZMiUW: Kanał 
Henrykowski)

0 9,511 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

2121 Kanał Henrykowski 2598 0,589 9,658
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły
rolno-

zantropogenizowana
brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 2,3,5

2122 RW2000262598
Kanał Henrykowski 
(Buchnik)

WZMiUW: Struga Jabłonna 0 1,788 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

2122 Kanał Henrykowski 2598 4,314 4,321
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły
rolno-

zantropogenizowana
brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0,3

2123 RW2000262676 Dopływ z Kałuszyna Rów R-1 0 9,1 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka przepływa przez tereny zmeliorowane gminy 
Wieliszew, jest odbiornikiem rowów szczegółowych, w 
tym również przechodzących przez tereny zabudowane, 
celem robót jest zapewnienie drożności koryta w celu 
sprawnego spływu wysokich wód, zapobieganie 
podtopieniom połozonych w zasiegu oddziaływania 
uzytków rolnych i terenów zabudowanych,

2123 Dopływ z Kałuszyna 2676 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła i ujścia 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK308 Warszawski TAK 0,2

2124 RW20002627112 Dopływ z jez.Dolnego Jeziorka 0 6,67 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka przepływa przez tereny zmeliorowane gminy 
Czosnów, jest odbiornikiem rowów szczegółowych 
ponadto odwadnia zawale Wisły, po przejściu fali 
powodziowej musi odprowadzić wody przesiąkowe. 
Roboty przewiduje sie wykonywać tylko na dolnym 
odcinku rzeki, ich celem jest zapewnienie drożności 
koryta w celu sprawnego spływu wysokich wód, 
zapobieganie podtopieniom połozonych w zasiegu 
oddziaływania uzytków rolnych i terenów zabudowanych,

2124 Dopływ z jez. Dolnego 27112 0,474 6,469
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, OCHK

PLH140029, 
PLH140048, 
PLB140004, 

REZ184, 
OCHK308 

Kampinoska Dolina 
Wisły, Łąki 

Kazuńskie, Dolina 
Środkowej Wisły, 

Zakole 
Zakroczymskie, 

Warszawski 

TAK 0,1,2

2125 RW200026275669 Czernica Czernica 0 2,06 WZMiUW w Warszawie x x
Utrzymanie rzeki spowoduję ochronę użytków rolnych 
przed powodzią na powierzchni około 40 ha. Nastąpi 
swobodny odpływ wód z powatu lipnowskiego

2125 Czernica 27566 0 1,906
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

OWO, Fenole lotne - indeks fenolowy, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK252 Przyrzecze Skrwy 
Prawej 

TAK 2,5

2126 RW200026275669 Czernica Czernica 2 19,886 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieków, 
utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-
wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby

2126 Czernica 27566 1,898 19,623
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

OWO, Fenole lotne - indeks fenolowy, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK139, 
OCHK252

Jezioro Skępskie, 
Przyrzecze Skrwy 

Prawej
TAK 0,1,2,3,4,5

2127 RW200026277219
Zuzanka od źródeł do 
Strugi bez Strugi

Zuzanka 2,1 10,85 KPZMiUW we Włocławku x odcinek objęty utrzymaniem przez RZGW w Warszawie 2127 Zuzanka 2772 3,927 12,668
powyżej 5 m na części 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK9301 

Gostynińsko-
Włocławski Park 

Krajobrazowy 
(Kujawsko-
Pomorski) 

TAK 2,3,5

2128 RW200026277219
Zuzanka od źródeł do 
Strugi bez Strugi

Zuzanka 10,85 17,8 KPZMiUW we Włocławku x x x x x x x x
Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku 
regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu 
poprawy zdolności produkcyjnych gleby

2128 Zuzanka 2772 12,551 19,684
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 26

ciek w dolinie wielkiej 
rzeki nizinnej

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK9301 

Gostynińsko-
Włocławski Park 

Krajobrazowy 
(Kujawsko-
Pomorski) 

NIE 3,4

2129 RW20005234312 Kamienna do Bernatki Kamienna 122,5 136,3 RZGW w Warszawie x x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów, 
remont i konserwacja budowli zatrzymają proces 
dalszego niszczenia a w konsekwencji zabezpieczą 
skutecznie skarpy brzegowe przed rozmywaniem

2129 Kamienna 234 122,635 136,3
powyżej 5 m na części 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260010, 
OCHK302 

Lasy 
Suchedniowskie, 
Suchedniowsko-

Oblęgorski 

TAK 1,3

2130 RW20005234312 Kamienna do Bernatki Bernatka (Bernatka) 0 7,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych.  Prace 
utrzymaniowe na rzece Bernatce w gównej mierze będą 
się odbywały w okolicy terenów zabudowanych tj. w km 
0+000 - 0+750, oraz w okolicy drogi ekspresowej, 
natomiast na pozostałym odcinku prace będą 
wykonywane doraźnie w miarę potrzeb, tj w przypadku 
powstawania ewentualnych przetamować mogących 
stwarzać zagrożenie powodziowe lokalnie w okolicach 
terenów zamieszkałych i zbiornika wodnego "Bertatka". 

2130 Bernatka 234312 0,005 6,992
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260011, 
OCHK143 

Lasy Skarżyskie, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1,2

2131 RW20005234312 Kamienna do Bernatki Kamionka (Kamionka) 0 21,97 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych. 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2131 Kamionka 2342 0,007 22,273
powyżej 5 m na części 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK
OCHK220, 
OCHK302, 
OCHK56 

Podkielecki, 
Suchedniowsko-

Oblęgorski, Dolina 
Kamiennej 

TAK 1,2,3

2132 RW20005234312 Kamienna do Bernatki Jaślana (Zalezianka) 0 7,15 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2132 Jaślana 23422 0,01 7,502
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK
PLH260010, 

PK101, OCHK220, 
OCHK302 

Lasy 
Suchedniowskie, 
Suchedniowsko - 
Oblęgorski Park 
Krajobrazowy, 
Podkielecki, 

Suchedniowsko-
Oblęgorski 

TAK 1,2

2133 RW20005234312 Kamienna do Bernatki Kuźniczka (Kuźniczka) 0 13,06 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacjaprac utrzymaniowych na obszarze o charakterze 
rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie w glebie i 
przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych.Dodatkową 
korzyścią płynącą z wykonania wnioskowanych prac jest 
ograniczenie ryzyka zalania terenów rolnych i 
zabudowanych w czasie trwania wezbrania 
powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu znacznych 
strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2133 Kuźniczka 23414 0,003 13,693
powyżej 5 m na części 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK
PLH260010, 
PLH260012, 

PK101, OCHK302 

Lasy 
Suchedniowskie, 
Uroczysko Pięty, 
Suchedniowsko - 
Oblęgorski Park 
Krajobrazowy, 

Suchedniowsko-
Oblęgorski 

TAK 1,2,3
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2134 RW20005234312 Kamienna do Bernatki Kobylanka (Kobyla) 0 11,8 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 
Planowane prace będą głównie zlokalizowane w obrębie 
ujściowego odcinka rzeki z uwagi na bliską lokalizajcję 
budynków mieszkalnych oraz kolizję z drogą gminną  
relacji Bliżyn - Jastrzębia. Należy mieć na uwadze 
nadrzędny interes społeczny oraz fakt braku rozwiazań 
alternatywnych

2134 Kobylanka 23416 0 12,209
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK PLH260010, 
PK101, OCHK302 

Lasy 
Suchedniowskie, 
Suchedniowsko - 
Oblęgorski Park 
Krajobrazowy, 

Suchedniowsko-
Oblęgorski 

TAK 1

2135 RW20005234312 Kamienna do Bernatki ciek od Gostkowa (ciek od Gostkowa) 0 2,12 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2135 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK302 Suchedniowsko-
Oblęgorski 

TAK 0

2136 RW20005234312 Kamienna do Bernatki ciek od Bliżyna (ciek od Bliżyna) 0 1,25 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2136 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK302 Suchedniowsko-
Oblęgorski 

TAK 0

2137 RW20005234312 Kamienna do Bernatki dopływ spod Leszczyn (ciek od Mroczkowa) 0 2,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2137 Dopływ spod Leszczyn 23412 0 2,825
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260011, 
OCHK143 

Lasy Skarżyskie, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1,2

2138 RW20005234312 Kamienna do Bernatki dopływ z Wierzbki (ciek od Marywila) 0 2 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2138 Dopływ z Wierzbki 23426 0 1,879
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PK, OCHK PK102, OCHK289, 
OCHK56 

Sieradowicki Park 
Krajobrazowy, 
Sieradowicki, 

Dolina Kamiennej 

TAK 1

2139 RW20005234312 Kamienna do Bernatki dopływ z Michniowa (ciek od Michniowa) 0 2,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2139 Dopływ z Michniowa 234232 0,088 2,985
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289, 
OCHK302 

Sieradowicki, 
Suchedniowsko-

Oblęgorski 
TAK 1,2

2140 RW20005234369 Żarnówka Żarnówka (Żarnówka) 0 16,22 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2140 Żarnówka 23436 0,006 16,952
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK
PLH260031, 

PK102, OCHK289, 
OCHK56 

Ostoja 
Sieradowicka, 

Sieradowicki Park 
Krajobrazowy, 
Sieradowicki, 

Dolina Kamiennej 

TAK 1,2,3,4,5

2141 RW20006234849 Pokrzywianka Czarna Woda (Czarna Woda) 0 2,67 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2141 Czarna Woda 23485212 0,004 2,658
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260002 Łysogóry NIE 4,5

2142 RW20006234849 Pokrzywianka Czarna Woda (Czarna Woda) 3,72 4,92 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2142 Czarna Woda 23485212 3,703 4,904
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK503 Świętokrzyski (gm. 
Bodzentyn) 

NIE 3

2143 RW20005234389 Lubianka Lubianka (Lubianka) 0 1,3 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2143 Lubianka 23438 0,008 1,246
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry naturalna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

2144 RW200052344 Dopływ z Kuczowa Dopływ z Kuczowa (Ciek od Kuczowa) 0 2,95 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2144 Dopływ z Kuczowa 23452 0,127 2,255
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej NIE 3,5

2145 RW20005254419
Czarna Maleniecka od 
źródel do Krasnej bez 
Krasnej

Czarna Maleniecka 60,3 75,3 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych  odbywać się będzie na 
wnioski mieszkańców i loklanych jednostek 
samorządowych  na obszarze o charakterze 
zabudowanym punktowo w m.  Czarna, Star Wieś, 
Stąporków , Niekłań Wiekli, Niekłań Mały, Furmanów i 
Lelitków  . Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów zabudowanych , zakładów przeomysłowcyh w 
czasie trwania wezbrania powodziowego oraz 
ponoszonych z tego tytułu znacznych strat materialnych i 
roszczeń osób prywatnych.Natomiast na pozostałym 
odcinku prace będą wykonywane doraźnie w miarę 
potrzeb, tj w przypadku powstawania ewentualnych tam 
bobrowych  i przetamowań ze śmieci  , zatorów  
utrudniajacych swobodny przepływ wód  mogących 
stwarzać zagrożenie lokalnych podtopień  w okolicach 
terenów zamieszkałych. Należy mieć na uwadze 
nadrzędny interes społeczny oraz fakt braku rozwiazań 
alternatywnych

2145 Czarna 2544 73,236 90,593
powyżej 5 m na części 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1,2

2146 RW20005254419
Czarna Maleniecka od 
źródel do Krasnej bez 
Krasnej

Bród (Ciek od Pardołowa) 0 3,96 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2146 Bród 254416 0 3,969
powyżej 5 m na części 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1,2

2147 RW20005254419
Czarna Maleniecka od 
źródel do Krasnej bez 
Krasnej

Bród (Ciek od Pardołowa) 3,96 4,8 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja przedmiotowych prac utrzymaniowych na 
obszarze o charakterze zabudowanym. Dodatkową 
korzyścią płynącą z wykonania wnioskowanych prac jest 
ograniczenie ryzyka zalania terenów zabudowanych w 
czasie trwania wezbrania powodziowego oraz 
ponoszonych z tego tytułu znacznych strat materialnych i 
roszczeń osób prywatnych. Zmniejszenie ryzyka wylewu 
wód rzecznych ograniczy ponadto czasowe wyłączenie z 
funkcjonowania infrastruktury energetycznej, 
komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz 
powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w 
skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez dostanie 
się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub instalacji 
przemysłowych. 

2147 Bród 254416 3,969 4,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260001, 
OCHK143 

Dolina Krasnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 2

2148 RW2000623363
Wyżnica od źródeł do 
Urzędówki bez Urzędówki

Wyżnica 21,35 44,52 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2148 Wyżnica 2336 32,58 45,768
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3,4,5

2149 RW2000623363
Wyżnica od źródeł do 
Urzędówki bez Urzędówki

Podlesianka 0 2,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2149 Dopływ z Kraśnika-Podlesia 233644 0 2,059
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK152 Kraśnicki NIE 3

2150 RW20006233649 Urzędówka Urzędówka 0 30,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2150 Urzędówka 23366 0,867 30,383
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 

Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK152 Kraśnicki NIE 3,4,5

2151 RW20006233649 Urzędówka Ciek spod Obroków 0 4,16 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2151 Dopływ w Wilkołazie 233662 0 3,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 

Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

2152 RW20006233649 Urzędówka Wilkołaz 0 0,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2152 Urzędówka 23366 24,999 25,039
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 

Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2153 RW20006233669 Podlipie Podlipie 0 13,9 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2153 Podlipie 23368 0 13,528
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK152 Kraśnicki TAK 2,3,4

2154 RW20006233669 Podlipie Kanał Podlipie 0 2,332 WZMiUW w Lublinie x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

2154 Dopływ spod Wierzbicy 233682 0 3,179
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2155 RW200062338 Wrzelowianka Wrzelowianka 0 10,1 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2155 Wrzelowianka 2338 0,22 12,676
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK PLH060045, 
PLB140006, PK60 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, 

Wrzelowiecki Park 

TAK 1,2,3,5
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2156 RW20006234329 Oleśnica Oleśnica (Oleśnica) 0 10,664 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2156 Oleśnica 23432 0,019 10,626
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260011, 
OCHK1691 

Lasy Skarżyskie, 
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki) 

TAK 1,2,3

2157 RW20006234378 Młynówka Młynówka (Młynówka) 0 5,6 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2157 Młynówka 234378 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły

Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, Azot 
ogólny, Fosforany, Fosfor ogólny, 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 
MMI)

dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 1,2,5

2158 RW20006234729 Dopływ z Lubieni Dopływ z Lubieni (Struga Brody Nr 2) 0 0,65 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2158
Dopływ spod Boru 

Kunowskiego
23474 0,008 0,008

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność źródła 6 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, Dolina 

Kamiennej 
TAK 0,2

2159 RW20006234729 Dopływ z Lubieni
Dopływ z Lubieni (Struga Brody Lubienia Nr 
1)

0 4,864 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2159 Lubianka 23472 0,009 4,866
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, Dolina 

Kamiennej 
TAK 2,3,4

2160 RW2000623476 Dopływ spod Smug
Struga Staw Kunowski (Struga Staw 
Kunowski) 

0 5,18 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2160 Dopływ spod Smug 23476 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, Dolina 

Kamiennej 
TAK 0,4

2161 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Psarka 7,2 8,62 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2161 Psarka 23482 7,249 8,631
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289 Sieradowicki NIE 4

2162 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Psarka 8,62 11,146 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2162 Psarka 23482 8,631 11,18
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289, 
OCHK503 

Sieradowicki, 
Świętokrzyski (gm. 

Bodzentyn) 
NIE 3,4

2163 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Psarka 11,146 12,95 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2163 Psarka 23482 11,18 12,982
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, OCHK SwPN, OCHK503

Świętokrzyski Park 
Narodowy, 

Świętokrzyski (gm. 
Bodzentyn)

NIE 4

2164 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Psarka 12,95 15,824 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2164 Psarka 23482 12,982 15,881
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289, 
OCHK503 

Sieradowicki, 
Świętokrzyski (gm. 

Bodzentyn) 
TAK 2,4

2165 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Psarka 15,824 18,29 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2165 Psarka 23482 15,881 18,383
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289, 
OCHK503 

Sieradowicki, 
Świętokrzyski (gm. 

Bodzentyn) 
TAK 2,3

2166 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Psarka 18,29 21,63 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2166 Psarka 23482 18,383 21,75
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289, 
OCHK503 

Sieradowicki, 
Świętokrzyski (gm. 

Bodzentyn) 
TAK 2,3

2167 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Psarka (Psarka) 0 7,2 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2167 Psarka 23482 0,023 7,249
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK289 

Wzgórza 
Kunowskie, 

Sieradowicki 
TAK 1,4,5

2168 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Psarka (Psarka) 21,63 23,32 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2168 Psarka 23482 21,75 23,441
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK503 Świętokrzyski (gm. 
Bodzentyn) 

NIE 3,4

2169 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Ciek od Radkowic (Ciek od Radkowic) 0 2,63 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2169 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH260039, 
PK102 

Wzgórza 
Kunowskie, 

Sieradowicki Park 
Krajobrazowy 

TAK 0

2170 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Ciek Jaworek (Ciek Jaworek) 0 4,35 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2170 Jaworki 234832 0,093 5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK289 

Wzgórza 
Kunowskie, 

Sieradowicki 
TAK 2,4

2171 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Jaworki (Ciek od Jawora) 0 4,4 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2171 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289 Sieradowicki TAK 0

2172 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Świślina 11,55 18 RZGW w Warszawie x x
Utrzymanie urządzeń wodnych w stanie zapewniającym 
prawidłową i bezpieczną eksploatację szczególnie w 
okresie przeprowadzania wód powodziowych 

2172 Świślina 2348 10,85 17,492
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH260039, 
OCHK289, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, 

Sieradowicki, 
Dolina Kamiennej 

TAK 0,2,3,4

2173 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Świślina 18 29 RZGW w Warszawie x x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów

2173 Świślina 2348 17,492 28,82
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK PLH260039, 
PK102, OCHK289 

Wzgórza 
Kunowskie, 

Sieradowicki Park 
Krajobrazowy, 
Sieradowicki 

NIE 3,4,5

2174 RW20006234839
Świślina do Pokrzywianki 
bez Pokrzywianki

Świślina 29 35 RZGW w Warszawie x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów

2174 Świślina 2348 28,82 34,999
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH260031, 
PK102 

Ostoja 
Sieradowicka, 

Sieradowicki Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2175 RW20006234849 Pokrzywianka Dobruchna (Nagorzanka) 0 10,95 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2175 Dobruchna 2348524 0,003 10,721
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260002 Łysogóry TAK 1,3,4,5

2176 RW20006234849 Pokrzywianka Dobruchna (Nagorzanka) 10,95 12,96 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2176 Dobruchna 2348524 10,721 12,745
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

2177 RW20006234849 Pokrzywianka Łagowianka (Słupianka) 0 13,7 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2177 Słupianka 2348522 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH PLH260002, 
PLH260028, SwPN 

Łysogóry, Ostoja 
Jeleniowska, 

Świętokrzyski Park 
Narodowy 

TAK 1,2,3,4,5

2178 RW20006234849 Pokrzywianka Dopływ w Jeleniowie (Jeleniów) 0 2,3 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2178 Dopływ w Jeleniowie 234852222 0 2,153
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH260028, PK99 

Ostoja 
Jeleniowska, 

Jeleniowski Park 
Krajobrazowy 

NIE 3,4

2179 RW20006234849 Pokrzywianka Słupianka (Młyńska) 0 5,3 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2179 Słupianka 2348522 6,652 11,591
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260028 Ostoja Jeleniowska TAK 2,4,5

2180 RW20006234849 Pokrzywianka Czarna Woda 2,67 3,72 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2180 Czarna Woda 23485212 2,658 3,703
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

2181 RW20006234849 Pokrzywianka Czarna Woda 4,92 9,52 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2181 Czarna Woda 23485212 4,904 9,428
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, OCHK PLH260002, 
SwPN, OCHK503 

Łysogóry, 
Świętokrzyski Park 

Narodowy, 
Świętokrzyski (gm. 

Bodzentyn) 

TAK 1,3

2182 RW20006234849 Pokrzywianka Dopł. z Łaz 0 5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2182 Dopływ z Łaz 23485224 0,832 3,9
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

2183 RW20006234849 Pokrzywianka Pokrzywianka 0 8,5 RZGW w Warszawie x x
Utrzymanie urządzeń wodnych w stanie zapewniającym 
prawidłową i bezpieczną eksploatację szczególnie w 
okresie przeprowadzania wód powodziowych 

2183 Pokrzywianka 234852 0 8,5
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH260039, 
OCHK289, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, 

Sieradowicki, 
Dolina Kamiennej 

TAK 0,2,3,4

2184 RW20006234849 Pokrzywianka Pokrzywianka 8,5 19 RZGW w Warszawie x x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów, 
remont i konserwacja budowli zatrzymają proces 
dalszego niszczenia a w konsekwencji zabezpieczą 
skutecznie skarpy brzegowe przed rozmywaniem

2184 Pokrzywianka 234852 8,5 19
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH PLH260002, SwPN 
Łysogóry, 

Świętokrzyski Park 
Narodowy 

TAK 1,2,4,5

2185 RW20006234849 Pokrzywianka Pokrzywianka 19 25 RZGW w Warszawie x x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów

2185 Pokrzywianka 234852 19 25
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, OCHK PLH260002, 
SwPN, OCHK503 

Łysogóry, 
Świętokrzyski Park 

Narodowy, 
Świętokrzyski (gm. 

Bodzentyn) 

TAK 2,4

2186 RW20006234849 Pokrzywianka dopływ ze Skoszyna (ciek od Skoszyna) 0 4 ŚZMiUW w Kielcach x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2186 Dopływ ze Skoszyna 23485244 0,683 4,892
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK99 Jeleniowski Park 
Krajobrazowy 

NIE 3,4,5

2187 RW20006234929 Szewnianka Pokrzywianka (Pokrzywianka) 0 4,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2187 Pokrzywianka 234924 0,412 8,832
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 1,4,5

2188 RW2000623486 Węgierka Węgierka (Węgierka) 0 5,933 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2188 Węgierka 23488 0,01 5,911
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, Dolina 

Kamiennej 
TAK 2,5

2189 RW2000623486 Węgierka Węgierka (Węgierka) 5,933 10,931 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2189 Węgierka 23488 5,911 10,869
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej NIE 5

2190 RW20006234912 Dunaj Dunaj (Dunaj) 0 1,8 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2190 Dunaj 234912 0,011 1,807
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, Dolina 

Kamiennej 
TAK 2,4

2191 RW200062349149 Dopływ spod Bukowia dopływ spod Bukowia (ciek od Udzicowa) 0 5,8 ŚZMiUW w Kielcach x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2191 Dopływ spod Bukowia 234914 0 6,474
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, Dolina 

Kamiennej 
TAK 1,3,4

2192 RW200062349169 Modła Modła (Modła) 0 2,79 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze intensywnej 
zabudowy terenów przemysłowych i mieszkalnych 
zapewni optymalne uwilgotnienie w glebie i poprawi stan 
bezpieczeństwa powodziowego. Dodatkową korzyścią 
płynącą z wykonania wnioskowanych prac jest 
ograniczenie ryzyka zalania terenów zabudowanych w 
czasie trwania wezbrania powodziowego oraz 
ponoszonych z tego tytułu znacznych strat materialnych i 
roszczeń osób prywatnych. Zmniejszenie ryzyka wylewu 
wód rzecznych ograniczy ponadto czasowe wyłączenie z 
funkcjonowania infrastruktury energetycznej, 
komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz 
powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w 
skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez dostanie 
się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub instalacji 
przemysłowych. 

2192 Modła 234916 0,008 2,799
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE TAK 2_33_W

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
m. Ostrowiec 
Świętokrzyski gm. 
Ostrowiec 
Świętokrzyski oraz 
gminy Bodzechów, w 
oparciu o regulację 
rzeki Modły z 
wykorzystaniem 
istniejącego zbiornika 
w Częstocicach jako 
polderu zalewowego 
do redukcji fali 
powodziowej

NIE NIE NIE 5

2193 RW200062349169 Modła Modła (Modła) 2,79 9,1 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych. 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2193 Modła 234916 2,799 9,058
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej NIE 4,5
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2194 RW200062349169 Modła
dopływ spod Szwarszowic (ciek od 
Szwarszowic) 

0 3,25 ŚZMiUW w Kielcach x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2194 Dopływ spod Swarszowic 2349162 0 2,486
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 2,4

2195 RW200062349169 Modła
dopływ Modły w Mychów Kolonia (dopływ 
Modły w Mychów Kolonia)

0 1,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2195 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 0

2196 RW20006234929 Szewnianka Szewnianka (Szewnianka) 0 1,9 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych. 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2196 Szewnianka 23492 0,006 1,918
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej NIE 5

2197 RW20006234929 Szewnianka Szewnianka (Szewnianka) 1,9 5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych. 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2197 Szewnianka 23492 1,918 4,951
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej NIE 4,5

2198 RW20006234929 Szewnianka Szewnianka (Szewnianka) 5 11,937 ŚZMiUW w Kielcach x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2198 Szewnianka 23492 4,951 11,864
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 1,3,4,5

2199 RW20006234929 Szewnianka Garbutka (Ciek od Milejowic) 0 7,64 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2199 Pokrzywianka 234924 0,014 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 1,2,3,4,5

2200 RW20006234929 Szewnianka Garbutka (Ciek od Milejowic) 7,64 10,21 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2200 Garbutka 2349244 7,209 9,786
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej NIE 5

2201 RW20006234929 Szewnianka dopływ spod Garbacza (ciek od Garbacza) 0 4,25 ŚZMiUW w Kielcach x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2201 Dopływ spod Garbacza 2349242 0 4,395
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 0,4,5

2202 RW20006234929 Szewnianka Szewnianka 20,1 27,78 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x

Przedmiotowa rzeka z uwagi na rolniczy charakter 
przyległych obszarów wymaga rokrocznie konserwacji. 
Konserwacja ta ma głównie na celu usprawnienie 
przepływu wód w rzece, w tym wezbraniowych poprzez 
ograniczenie dużej ilości zalegającej w korycie rzeki 
biomasy, za której bujnym rozwojem kryją się pierwiastki 
biogenne. Poza tym wykonane prace konserwacyjne 
doprowadzą do większego natlenienia wód i polepszenia 
stosunków wodnych na sąsiednich obszarach rolnych, co 
usprawni prowadzenie prac polowych oraz zwiększy 
zbierany plon przez rolników. Wykonanie robót w obrębie 
rzeki pozwoli również na swobodny przepływ wód przez 
istniejące budowle komunikacyjne, które ze względu na 
obecność tam bobrowych i bujnej roślinności porastającej 
skarpy oraz dno są częściowo zamulane przez osadzający 
w stagnującej wodzie materiał mineralny. Dodatkowo 
udrożnienie koryta przedmiotowej rzeki usprawni prace 
zlokalizowanej na jej wodach pompowni chroniącej 
przyległe tereny zabudowane przed zalaniem 
dopływającymi wodami w czasie trwania wezbrania 
powodziowego. Zmniejszenie ryzyka wylewu wód 
rzecznych ograniczy ponadto czasowe wyłączenie z 
funkcjonowania infrastruktury energetycznej, 
komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz 
powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w 
skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez dostanie 
się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub instalacji 
przemysłowych.

2202 Szewnianka 23492 19,956 21,77
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) TAK A_128_W

Zmiana parametrów 
hydraulicznych 
koryta rzeki 
Szewnianki gm. 
Sadowie, pow. 
Opatów

NIE NIE TAK PK PK99 Jeleniowski Park 
Krajobrazowy 

NIE 4

2203 RW20006234929 Szewnianka Ciek od Truskolas 0 2,375 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x

Przedmiotowa rzeka z uwagi na rolniczy charakter 
przyległych obszarów wymaga rokrocznie konserwacji. 
Konserwacja ta ma głównie na celu usprawnienie 
przepływu wód w rzece, w tym wezbraniowych poprzez 
ograniczenie dużej ilości zalegającej w korycie rzeki 
biomasy, za której bujnym rozwojem kryją się pierwiastki 
biogenne. Poza tym wykonane prace konserwacyjne 
doprowadzą do większego natlenienia wód i polepszenia 
stosunków wodnych na sąsiednich obszarach rolnych, co 
usprawni prowadzenie prac polowych oraz zwiększy 
zbierany plon przez rolników. Wykonanie robót w obrębie 
rzeki pozwoli również na swobodny przepływ wód przez 
istniejące budowle komunikacyjne, które ze względu na 
obecność tam bobrowych i bujnej roślinności porastającej 
skarpy oraz dno są częściowo zamulane przez osadzający 
w stagnującej wodzie materiał mineralny. . Zmniejszenie 
ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy ponadto 
czasowe wyłączenie z funkcjonowania infrastruktury 
energetycznej, komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej 
oraz powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego 
w skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez 
dostanie się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub 
instalacji przemysłowych.

2203 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK99 Jeleniowski Park 
Krajobrazowy 

TAK 0

2204 RW20006234934 Dopływ spod Rzuchowa dopływ spod Rzuchowa (Jędrzejówka) 4,46 7 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2204 Dopływ spod Rzuchowa 234934 4,464 7,01
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej NIE 4

2205 RW20006234934 Dopływ spod Rzuchowa dopływ spod Rzuchowa (Jędrzejówka) 0 4,46 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2205 Dopływ spod Rzuchowa 234934 0,007 4,464
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej NIE 4,5

2206 RW20006234949 Przepaść Przepaść (Przepaść) 0 2 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2206 Przepaść 23494 0,009 2,002
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH PLH260019 Dolina Kamiennej NIE 4,5

2207 RW20006234949 Przepaść Krzczonowianka (Trębanówka) 0 10,12 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2207 Krzczonowianka 234946 0 10,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2208 RW20006234949 Przepaść Trębanówka 10,12 14,74 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Przedmiotowa rzeka z uwagi na rolniczy charakter 
przyległych obszarów wymaga rokrocznie konserwacji. 
Konserwacja ta ma głównie na celu usprawnienie 
przepływu wód w rzece, w tym wezbraniowych poprzez 
ograniczenie dużej ilości zalegającej w korycie rzeki 
biomasy, za której bujnym rozwojem kryją się pierwiastki 
biogenne. Poza tym wykonane prace konserwacyjne 
doprowadzą do większego natlenienia wód i polepszenia 
stosunków wodnych na sąsiednich obszarach rolnych, co 
usprawni prowadzenie prac polowych oraz zwiększy 
zbierany plon przez rolników. Wykonanie robót w obrębie 
rzeki pozwoli również na swobodny przepływ wód przez 
istniejące budowle komunikacyjne, które ze względu na 
obecność tam bobrowych i bujnej roślinności porastającej 
skarpy oraz dno są częściowo zamulane przez osadzający 
w stagnującej wodzie materiał mineralny. Dodatkowo 
udrożnienie koryta przedmiotowej rzeki usprawni prace 
zlokalizowanej na jej wodach pompowni chroniącej 
przyległe tereny zabudowane przed zalaniem 
dopływającymi wodami w czasie trwania wezbrania 
powodziowego. Zmniejszenie ryzyka wylewu wód 
rzecznych ograniczy ponadto czasowe wyłączenie z 
funkcjonowania infrastruktury energetycznej, 
komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz 
powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w 
skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez dostanie 
się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub instalacji 
przemysłowych.

2208 Krzczonowianka 234946 10,064 14,685
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

2209 RW20006234949 Przepaść Lipowa (Podolanka) 0 2 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2209 Lipowa 2349464 0 2,001
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

2210 RW20006234949 Przepaść Podolanka 2 8,64 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x

Przedmiotowa rzeka z uwagi na rolniczy charakter 
przyległych obszarów wymaga rokrocznie konserwacji. 
Konserwacja ta ma głównie na celu usprawnienie 
przepływu wód w rzece, w tym wezbraniowych poprzez 
ograniczenie dużej ilości zalegającej w korycie rzeki 
biomasy, za której bujnym rozwojem kryją się pierwiastki 
biogenne. Poza tym wykonane prace konserwacyjne 
doprowadzą do większego natlenienia wód i polepszenia 
stosunków wodnych na sąsiednich obszarach rolnych, co 
usprawni prowadzenie prac polowych oraz zwiększy 
zbierany plon przez rolników. Wykonanie robót w obrębie 
rzeki pozwoli również na swobodny przepływ wód przez 
istniejące budowle komunikacyjne, które ze względu na 
obecność tam bobrowych i bujnej roślinności porastającej 
skarpy oraz dno są częściowo zamulane przez osadzający 
w stagnującej wodzie materiał mineralny. Dodatkowo 
udrożnienie koryta przedmiotowej rzeki usprawni prace 
zlokalizowanej na jej wodach pompowni chroniącej 
przyległe tereny zabudowane przed zalaniem 
dopływającymi wodami w czasie trwania wezbrania 
powodziowego. Zmniejszenie ryzyka wylewu wód 
rzecznych ograniczy ponadto czasowe wyłączenie z 
funkcjonowania infrastruktury energetycznej, 
komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz 
powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w 
skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez dostanie 
się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub instalacji 
przemysłowych.

2210 Lipowa 2349464 2,001 8,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

2211 RW20006234949 Przepaść Przepaść (Wojciechówka) 0 2,15 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2211 Przepaść 23494 2,269 5,196
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

2212 RW20006234949 Przepaść Wojciechówka 2,15 9,83 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Przedmiotowa rzeka z uwagi na rolniczy charakter 
przyległych obszarów wymaga rokrocznie konserwacji. 
Konserwacja ta ma głównie na celu usprawnienie 
przepływu wód w rzece, w tym wezbraniowych poprzez 
ograniczenie dużej ilości zalegającej w korycie rzeki 
biomasy, za której bujnym rozwojem kryją się pierwiastki 
biogenne. Poza tym wykonane prace konserwacyjne 
doprowadzą do większego natlenienia wód i polepszenia 
stosunków wodnych na sąsiednich obszarach rolnych, co 
usprawni prowadzenie prac polowych oraz zwiększy 
zbierany plon przez rolników. Wykonanie robót w obrębie 
rzeki pozwoli również na swobodny przepływ wód przez 
istniejące budowle komunikacyjne, które ze względu na 
obecność tam bobrowych i bujnej roślinności porastającej 
skarpy oraz dno są częściowo zamulane przez osadzający 
w stagnującej wodzie materiał mineralny. Zmniejszenie 
ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy ponadto 
czasowe wyłączenie z funkcjonowania infrastruktury 
energetycznej, komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej 
oraz powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego 
w skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez 
dostanie się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub 
instalacji przemysłowych.

2212 Przepaść 23494 5,196 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,3,4,5

2213 RW20006234949 Przepaść dopływ z Bodzechowa (Ćmielówka) 0 7,45 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2213 Dopływ z Bodzechowa 234948 0,005 7,502
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260019, 
OCHK56 

Dolina Kamiennej, 
Dolina Kamiennej 

TAK 2,4,5

2214 RW20006234949 Przepaść
ciek od Woli Grójeckiej (ciek od Woli 
Grójeckiej ) 

0 2,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2214 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

2215 RW20006234949 Przepaść Orłowianka 0 5,782 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Przedmiotowa rzeka z uwagi na rolniczy charakter 
przyległych obszarów wymaga rokrocznie konserwacji. 
Konserwacja ta ma głównie na celu usprawnienie 
przepływu wód w rzece, w tym wezbraniowych poprzez 
ograniczenie dużej ilości zalegającej w korycie rzeki 
biomasy, za której bujnym rozwojem kryją się pierwiastki 
biogenne. Poza tym wykonane prace konserwacyjne 
doprowadzą do większego natlenienia wód i polepszenia 
stosunków wodnych na sąsiednich obszarach rolnych, co 
usprawni prowadzenie prac polowych oraz zwiększy 
zbierany plon przez rolników. Wykonanie robót w obrębie 
rzeki pozwoli również na swobodny przepływ wód przez 
istniejące budowle komunikacyjne, które ze względu na 
obecność tam bobrowych i bujnej roślinności porastającej 
skarpy oraz dno są częściowo zamulane przez osadzający 
w stagnującej wodzie materiał mineralny. Zmniejszenie 
ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy ponadto 
czasowe wyłączenie z funkcjonowania infrastruktury 
energetycznej, komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej 
oraz powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego 
w skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez 
dostanie się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub 
instalacji przemysłowych.

2215 Dopływ spod Grochocic 234942 0,001 0,001
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

2216 RW20006234956 Dopływ spod Podgórza dopływ spod Podgórza (ciek od Podgórza) 0 3,47 ŚZMiUW w Kielcach x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2216 Dopływ spod Podgórza 234956 0 3,829
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260019, 
OCHK56 

Dolina Kamiennej, 
Dolina Kamiennej 

TAK 2,3

2217 RW20006234969 Wolanka Wolanka 4,55 15,445 WZMiUW w Warszawie x x x x x x

Rzeka stanowi dobiornik dla wód zlewni niosących 
materiał stały, który jest odkładany w korycie, jest 
odbiornikiem wód z terenu zurbanizowanego (tereny 
utwardzone, oczyszczalnia ścieków) oraz wód z obiektów 
melioracji szczegółowej o pow. 426 ha użytków rolnych.
Prace mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu 
wód przy wysokich i niskich stanach poprzez zachowanie 
zaprojektowanych podczas regulacji cieku parametrów 
przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki. 
Utrzymanie charakterystycznych parametrów cieku 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektów 
melioracyjnych, urządzeń i budowli wodnych na rzece 
oraz korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników wodnych.

2217 Wolanka 23496 5,596 16,383
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej NIE 4,5

2218 RW20006234969 Wolanka Wolanka (Wolanka) 0 1,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2218 Wolanka 23496 4,337 5,66
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej NIE 5

2219 RW20006234989 Dopływ spod Dąbrowy Potoczek 1,8 7,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x

Przedmiotowa rzeka z uwagi na rolniczy charakter 
przyległych obszarów wymaga rokrocznie konserwacji. 
Konserwacja ta ma głównie na celu usprawnienie 
przepływu wód w rzece, w tym wezbraniowych poprzez 
ograniczenie dużej ilości zalegającej w korycie rzeki 
biomasy, za której bujnym rozwojem kryją się pierwiastki 
biogenne. Poza tym wykonane prace konserwacyjne 
doprowadzą do większego natlenienia wód i polepszenia 
stosunków wodnych na sąsiednich obszarach rolnych, co 
usprawni prowadzenie prac polowych oraz zwiększy 
zbierany plon przez rolników. Wykonanie robót w obrębie 
rzeki pozwoli również na swobodny przepływ wód przez 
istniejące budowle komunikacyjne, które ze względu na 
obecność tam bobrowych i bujnej roślinności porastającej 
skarpy oraz dno są częściowo zamulane przez osadzający 
w stagnującej wodzie materiał mineralny. Zmniejszenie 
ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy ponadto 
czasowe wyłączenie z funkcjonowania infrastruktury 
energetycznej, komunalnej, gazowej i telekomunikacyjnej 
oraz powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego 
w skutek skażenia środowiska naturalnego poprzez 
dostanie się wód wezbraniowych do sieci komunalnej lub 
instalacji przemysłowych.

2219 Ścięgno 23498 5,329 10,438
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_131_W

Zmiana parametrów 
hydraulicznych 
koryta rzeki Potoczek 
gm. Tarłów, pow. 
Opatów

NIE NIE NIE NIE 3,5

2220 RW20006237436
Chodelka do dopł. spod 
Wronowa

Chodelka 25,03 55,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2220 Chodelka 2374 25,691 50,927
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 1,2,3,4

2221 RW20006237436
Chodelka do dopł. spod 
Wronowa

Kożuchówka 0 8,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2221 Kożuchówka 237432 0 7,975
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 2,3,4,5

2222 RW20006237436
Chodelka do dopł. spod 
Wronowa

Chodlik 0 10,9 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2222 Chodlik 23742 3,231 11,613
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

2223 RW20006237436
Chodelka do dopł. spod 
Wronowa

Zalesianka (Skrzyniczanka I) 0 6,31 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2223 Zalesianka 237414 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 2,3

2224 RW20006237436
Chodelka do dopł. spod 
Wronowa

Dopływ z Lipin 0 2,905 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2224 Dopływ z Lipin 237434 0 3,237
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 2,3

2225 RW20006237436
Chodelka do dopł. spod 
Wronowa

Dopływ spod Antonówki 0 3,863 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2225 Dopływ spod Antonówki 2374322 0 4,442
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

2226 RW20006237449 Poniatówka Poniatówka 0 12 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2226 Poniatówka 23744 0 4,005
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski NIE 3,5

2227 RW2000923749
Chodelka od dopł. spod 
Wronowa do ujścia

Poniatówka 12 16 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2227 Poniatówka 23744 4,005 16,866
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 1,2,3,4

2228 RW20006237449 Poniatówka Kraczewianka 0 5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2228 Dopływ spod Kraczewic 237442 0 3,944
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

2229 RW20006237452 Kowalanka Kowalanka 0 9,9 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2229 Kowalanka 237452 0 11,556
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 2,3,4,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2230 RW20006237454 Dopływ spod Karczmisk Karczmianka 7 18,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2230 Brodek 237462 7,182 15,338
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 2,4,5

2231 RW20006237472 Jaworka (Jaworzanka) Karczmianka 2 7 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2231 Brodek 237462 1,898 7,182
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 2,5

2232 RW2000923749
Chodelka od dopł. spod 
Wronowa do ujścia

Karczmianka 0 2 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2232 Brodek 237462 0 1,898
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH060045 Przełom Wisły w 
Małopolsce 

NIE 5

2233 RW20006237472 Jaworka (Jaworzanka) Jaworka (Jaworzanka) 0 8,4 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2233 Jaworka 23746 0 8,895
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK27 Kazimierski Park 
Krajobrazowy 

NIE 4,5

2234 RW20006237489 Wrzelowianka Wrzelowianka (Wrzelówka) 0 14,73 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2234 Wrzelowianka 23748 0 14,259
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Tlen rozpuszczony, OWO, Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060045, 
OCHK24 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 
Chodelski 

NIE 5

2235 RW20006237489 Wrzelowianka Górna Jankówka (Jankówka Górna) 0 7,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2235 Górna Jankówka 237482 0 8,044
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Tlen rozpuszczony, OWO, Makrofity 
(makrofitowy indeks rzeczny MIR)

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski NIE 5

2236 RW200062378 Grodarz Grodarz 0 5,87 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2236 Grodarz 2378 0,173 4,682
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna presja komunalna NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060045, PK27 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Kazimierski Park 
Krajobrazowy 

NIE 4,5

2237 RW200062386
Bystra do dopł. spod 
Wąwolnicy

Bystra 17,5 36 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2237 Bystra 238 17,566 35,999
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4

2238 RW200062386
Bystra do dopł. spod 
Wąwolnicy

Bochotniczanka 0 8,65 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2238 Dopływ z Nałęczowa 2384 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

2239 RW200062386
Bystra do dopł. spod 
Wąwolnicy

Czerka 0 10 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2239 Czerka 2382 0 9,191
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

2240 RW200062386
Bystra do dopł. spod 
Wąwolnicy

Dopływ z Wojciechowa 0 3,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2240 Dopływ z Wojciechowa 23812 0 3,687
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

2241 RW2000623923
Kurówka od źródeł do 
Białki bez Białki

Kurówka 26,51 49,74 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2241 Kurówka 2392 25,996 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK149 Kozi Bór TAK 0,3,4,5

2242 RW2000623923
Kurówka od źródeł do 
Białki bez Białki

Kurowska Struga (Struga Kurów) 0 5,96 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2242 Struga Kurowska 23922 0 6,009
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2243 RW2000623923
Kurówka od źródeł do 
Białki bez Białki

Olszowiecki Strumyk (Strumień Olszowiecki) 0 4,26 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2243 Strumyk Olszowiecki 239216 0 4,417
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

2244 RW20006241529 Świnka Świnka 0 8,05 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2244 Świnka 24152 0 8,049
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK73 Szczebrzeszyński 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3,4

2245 RW200062417449 Pór do Wierzbówki Por 33,75 50,45 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2245 Pór 24174 34,763 51,463
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK273 Roztoczański 
(woj.lubelskie) 

NIE 3,5

2246 RW20006241746 Dopływ z Żabna CIEK H 0 5,1 WZMiUW w Lublinie x x x x x poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 2246 Dopływ z Żabna 241746 0 4,616
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

2247 RW200062417489 Gorajka Gorajec 0 16,6 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2247 Gorajka 241748 0 16,912
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB060008, PK73 
Puszcza Solska, 

Szczebrzeszyński 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3,4,5

2248 RW200062417489 Gorajka GORAJEC 16,6 22,1 WZMiUW w Lublinie x x x x x poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 2248 Gorajka 241748 16,912 23,427
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB060008, PK73 
Puszcza Solska, 

Szczebrzeszyński 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3

2249 RW200062417492 Stara Gorajka Kanał F 0 10,2 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2249 Stara Gorajka 2417492 0 9
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB060020, PK73 
Ostoja Nieliska, 

Szczebrzeszyński 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3,4,5

2250 RW20006241929 Łętownia Łętownia 0 11,97 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2250 Łętownia 24192 0 11,97
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH060040 Dolina Łętowni TAK 1,2,3,5

2251 RW20006241929 Łętownia Łętownia 11,97 19,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

2251 Łętownia 24192 11,97 19,3
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH060040 Dolina Łętowni NIE 3,5

2252 RW20006241949 Werbka Werbka 4,9 14,4 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2252 Werbka 24194 4,973 14,614
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

2253 RW2000152435
Wieprz od Zbiornika 
Nielisz do Żółkiewki

Werbka 0 0,3 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2253 Werbka 24194 0 0,308
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 15 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,4

2254 RW20006241949 Werbka Werbka 0,3 4,9 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2254 Werbka 24194 0,308 4,973
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

2255 RW2000624269 Dopływ spod Udrycz-Woli Farens 0 15,82 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2255 Dopływ spod Udrycz-Woli 2426 0 15,01
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK69 Skierbieszowski 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3,4,5

2256 RW2000624312 Rakówka Rakówka 0 6,5 WZMiUW w Lublinie x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2256 Rakówka 24312 0 6,636
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2257 RW2000624312 Rakówka Rakówka 6,5 11,7 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

2257 Rakówka 24312 6,636 11,525
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,4,5

2258 RW20006243294
Wolica do dopł. spod 
Huszczki Dużej

Kalinówka 0 12,22 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2258 Kalinówka 24322 0 11,962
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4

2259 RW20006243294
Wolica do dopł. spod 
Huszczki Dużej

Wolica 15,26 38,286 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2259 Wolica 2432 14,858 37,277
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060058, PK69 
Dolina Wolicy, 

Skierbieszowski 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3,4

2260 RW20006243294
Wolica do dopł. spod 
Huszczki Dużej

KALINÓWKA 12,2 14,21 WZMiUW w Lublinie x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2260 Kalinówka 24322 11,962 15,44
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK112 Grabowiecko-
Strzelecki

TAK 2,3

2261 RW20006243294
Wolica do dopł. spod 
Huszczki Dużej

Marianka 0 7,31 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2261 Dopływ z Dębowca 24328 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060058, PK69 
Dolina Wolicy, 

Skierbieszowski 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3,4,5

2262 RW20006243969 Marianka Marianka 0 10,21 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

2262 Marianka 24396 0 10,21
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

2263 RW2000624349 Wojsławka Wojsławka 0 31,1 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

2263 Wojsławka 2434 0 31,1
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK PLH060030, PK69, 
OCHK112 

Izbicki Przełom 
Wieprza, 

Skierbieszowski 
Park Krajobrazowy, 

Grabowiecko-
Strzelecki 

TAK 1,2,3,4,5

2264 RW2000624349 Wojsławka Horodyski(Kanał Horodyski) 0 9,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

2264 Horodyska 24342 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK112 Grabowiecko-
Strzelecki

NIE 5

2265 RW2000624369 Żółkiewka Żółkiewka 0 33,51 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

2265 Żółkiewka 2436 0 33,706
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK112 Grabowiecko-
Strzelecki

NIE 3,4,5

2266 RW2000624374 Siennica Siennica 0 23 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

2266 Siennica 24374 0 23
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK112 Grabowiecko-
Strzelecki

NIE 3,4,5

2267 RW20006243929 Łopa Łopa 0 12,72 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

2267 Łopa 24392 0 12,719
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK218 Pawłowski NIE 3,5

2268 RW20006243296 Marianka Marianka 0 2,9 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2268 Marianka 243296 0 2,899
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK69 Skierbieszowski 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3

2269 RW2000624469
Giełczewka od źródeł do 
Radomirki

Giełczewka (Giełczew) 18,926 51,97 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2269 Giełczewka 244 19,261 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK32 Krzczonowski Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3,4

2270 RW200062448 Sierotka Sierotka 0 8 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2270 Sierotka 2448 0 8,029
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2271 RW2000624629 Bystrzyca do Kosarzewki Bystrzyca 46,37 75,4 RZGW w Warszawie x x x

Usuwanie zatorów z powalonych drzew/bobry/ zmniejszy 
zagrożenie powodziowe /podtopienia lokalne użytków 
rolnych i zabudowań/ poprzez poprawę warunków 
przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów. Drozność 
koryta. Remont przewału bezpieczeństwa/przepuszczenie 
wód powodziowych. Remont opaski: OL/57,11-57,23 
stablizujacej drogę gminną.

2271 Bystrzyca 246 60,531 78,156
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK152 Kraśnicki TAK 1,2,3

2272 RW2000624669 Czerniejówka Czerniejówka 0 28,255 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2272 Czerniejówka 2466 0 32,43
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK29 Czerniejowski TAK 2,3,4,5

2273 RW2000624669 Czerniejówka Skrzyniczanka II 0 2,14 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2273 Dopływ ze Skrzynic 24662 0 4,36
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK29 Czerniejowski TAK 2,3

2274 RW20006246729 Czechówka Czechówka 0 15,63 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2274 Czechówka 24672 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4

2275 RW20006246729 Czechówka Łazęga 0 4,292 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2275 Czechówka 24672 10,395 14,826
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

2276 RW20006246729 Czechówka Dopływ z Konopnicy (Ciek spod Konopnicy) 0 2,4 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2276 Dopływ z Konopnicy 246724 0 7,588
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

BZT5, Azot Kjeldahla, Fosforany, 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

2277 RW2000624689 Ciemięga Ciemięga 0 36,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2277 Ciemięga 2468 0 38,457
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH060096, 
OCHK44 

Bystrzyca 
Jakubowicka, 

Dolina Ciemięgi 
TAK 1,2,3

2278 RW2000624649 Ciemięga
Dopływ z Radawca Dużego (Ciek spod 
Radawca)

0 6,8 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2278 Dopływ z Radawca Dużego 24644 0 9,94
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

2279 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Uniejówka 4,5 15,455 MZMiUW w Krakowie x x x x x x x x

Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych 
budynków mieszkalnych; Udrożnienie koryta, 
zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie 
zagrożenia powodziowego; Utrzymanie koryta w 
należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, 
ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego; 
Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych 
terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp

2279 Uniejówka 25412 3,22 14,171
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK177
Miechowsko-

Działoszycki (woj. 
małopolskie)

TAK 2,4,5

2280 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Jeżówka 0 7,76 MZMiUW w Krakowie x x x x x x

Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych 
budynków mieszkalnych; Udrożnienie koryta, 
zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie 
zagrożenia powodziowego; Utrzymanie koryta w 
należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, 
ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego

2280 Jeżówka 254122 0 7,761
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK177
Miechowsko-

Działoszycki (woj. 
małopolskie)

NIE 4,5

2281 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Porębianka 1,1 5,415 MZMiUW w Krakowie x x x x x x x

Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie 
swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych 
budynków mieszkalnych; Udrożnienie koryta, 
zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie 
zagrożenia powodziowego; Utrzymanie koryta w 
należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, 
ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego

2281 Porębianka 2541142 0,253 4,567
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK4302 
Park Krajobrazowy 

Orlich Gniazd 
(Małopolski) 

TAK 1,4
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2282 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Chlinka 0 3,5 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2282 Chlinka 2541144 0,053 3,064
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,4

2283 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Kanał Wierbka 0 2,1 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2283 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2284 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Pilica 296,7 304,18 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

2284 Pilica 254 310,952 316,983
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260018, 
OCHK178 

Dolina Górnej 
Pilicy, Miechowsko-
Działoszycki (woj. 
świętokrzyskie) 

NIE 5

2285 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Pilica 304,18 332,78 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2285 Pilica 254 316,964 345,52
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

NIE 3,4,5

2286 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

rów od Dobrej 0 1 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2286 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2287 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Stok 0 1,25 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2287 Pilica 254 320,125 321,675
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2288 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Udorka 0 3,4 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2288 Udorka 254114 0 5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK4301, PK4302 

Park Krajobrazowy 
Orlich Gniazd 
(Śląski), Park 
Krajobrazowy 
Orlich Gniazd 
(Małopolski) 

TAK 1,2,3,5

2289 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Uniejówka 0 3,2 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2289 Uniejówka 25412 0,007 3,236
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK177
Miechowsko-

Działoszycki (woj. 
małopolskie)

TAK 2,4,5

2290 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Uniejówka St.K. 0 2,34 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2290 Stare koryto Uniejówki 2541312 0,003 2,355
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2291 RW200062541469 Żebrówka Grabiec 0 4,1 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2291 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2292 RW200062541469 Żebrówka Rajecznica 0 4 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2292 Rajecznica 2541468 0 2,016
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH PLH240033, 
REZ1324 

Źródła Rajecznicy, 
Kępina 

TAK 1

2293 RW200062541469 Żebrówka Żebrówka 0 25,9 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2293 Żebrówka 254146 0 26,092
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

2294 RW20006254152 Dopływ spod Goleniów  Goleniówka 0 7 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2294 Goleniówka 254152 0,313 7,545
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 2,5

2295 RW20006254156 Dopływ spod Drużykowy od Brzostka 0 4,3 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2295 Dopływ spod Drużykowy 254156 0,082 0,082
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH240016, 
PLH260018 

Suchy Młyn, Dolina 
Górnej Pilicy 

TAK 0,1

2296 RW20006254158 Dopływ spod Nakła Nakło 0 6,7 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2296 Dopływ spod Nakła 254158 0 6,434
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH240016 Suchy Młyn TAK 2,3,5

2297 RW200062541712 Struga z Michałowa Michałów 0 7,8 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2297 Struga z Michałowa 2541714 0,008 8,011
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 1,2,5

2298 RW20006254269 Czarna Struga Ciek od Michałowa 0 6,816 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Prace 
również będą polegały na rozbiórce lub modyfikacji tam 
bobrowych oraz zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

2298 Czarna Struga 25426 16,299 21,558
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK309 Włoszczowsko-
Jędrzejowski 

TAK 0,4,5

2299 RW200062541714 Białka  od Irządz 0 1,05 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2299 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2300 RW200062541714 Białka Białka Lelowska 0 18,2 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2300 Białka 2541716 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH240031, 
PLH260018 

Białka Lelowska, 
Dolina Górnej 

Pilicy 
TAK 1,2,3

2301 RW200062541714 Białka Dębowiec 0 1,73 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2301 Dębowiec 25417162 2,163 3,882
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

2302 RW200062541714 Białka Irządze 4,05 8,3 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2302 Białka 25416 13,98 19,532
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

2303 RW200062541714 Białka Irządze 0 4,05 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2303 Białka 25416 9,9 13,98
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

2304 RW200062541714 Białka Kanał rz. Białka Lelowska 0 0,9 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2304 Białka 25416 0,01 0,905
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH240031, 
PLH260018 

Białka Lelowska, 
Dolina Górnej 

Pilicy 
TAK 2

2305 RW200062541714 Białka Lgoczanka 0 5,5 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2305 Wąwoźna 254164 0,203 0,203
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1

2306 RW200062541714 Białka od Dąbrowna 0 4,6 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2306 Dopływ spod Tomiszowic 2541624 0 3
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

2307 RW200062541714 Białka od Drochlina 0 3,15 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2307 Dębowiec 25417162 4,673 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 0,2

2308 RW200062541714 Białka od Lgoty Błotnej 0 3,05 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2308 Wąwoźna 254164 1,852 4,867
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

2309 RW200062541714 Białka od Sokolnik 0 4,45 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2309 Halszka 254162 3,146 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

2310 RW200062541714 Białka od Tomiszowic 0 1,21 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2310 Dopływ spod Tomiszowic 2541624 1,475 2,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2311 RW200062541714 Białka Przysieka 1,392 4,2 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2311 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 0,3

2312 RW200010254179
Pilica od  Kanału 
Koniecpol-Radoszewnica 
do Zwleczy

Przysieka 0 1,392 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2312 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Zasadowość ogólna, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna niska emisja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 0

2313 RW200062541714 Białka Źródlanka 0 2,85 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2313 Białka 25416 3,848 6,341
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja Z TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH240031 Białka Lelowska TAK 0,1

2314 RW20006254172 Dopływ spod Podlesia Kalenica 0 6,4 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2314 Kalenica 254172 0,007 0,007
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

2315 RW20006254172 Dopływ spod Podlesia od Kozakowa 0 0,38 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2315 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2316 RW20006254172 Dopływ spod Podlesia od Luborczy 0 6,5 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2316 Kalenica 254172 0,779 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

2317 RW20006254178 Dopływ spod Teresowa Załężówka 0 5,2 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2317 Załężówka 254178 0,028 7,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 1,2,3

2318 RW20006254189 Zwlecza Zwlecza 0 7,1 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzyamnie rzeki, 
polegajace na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roslin pływających i korzeniących się, drzew i 
krzewów oraz przeszkód naturalnych oraz namułu i 
rumoszu jak również remont lub konserwacja budowli 
regulacyjnych. Tego typu prace przyczynią się do poprawy 
przepustowości koryta rzeki oraz poprawią swobodny 
spływ i ograniczą skutki spływu wielkich wód w tym 
powodziowych i roztopowych oraz zapewnią obiektom 
prawidłowe działanie nawadniająco - odwadniające. 
Również zapobiegną erozji dennej i brzegowej cieku. 
Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) prowadzone 
będzie głównie w celu powiększenia zdolności 
przepustowej koryta lub dla wzmocnienia systemu 
korzeniowego roślinności porastającej skarpę. Należy 
podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i skutków 
uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w konstrukcji 
budowli, dość szybko poprawią drożność koryta rzeki i 
budowli.Odpowiednio zaplanowane i realizowane prace 
utrzymaniowe w znacznym stopniu pomagą w 
utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane środki 
minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

2318 Zwlecza 25418 0,005 7,169
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260018, 
OCHK309 

Dolina Górnej 
Pilicy, 

Włoszczowsko-
Jędrzejowski 

TAK 1,2,3

2319 RW20006254189 Zwlecza Zwlecza 12,9 20,6 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu jak również remont 
lub konserwacja budowli regulacyjnych i urządzeń 
wodnych. Tego typu prace przyczynią się do poprawy 
przepustowości koryta rzeki oraz poprawią swobodny 
spływ i ograniczą skutki spływu wielkich wód w tym 
powodziowych i roztopowych oraz zapewnią obiektom 
prawidłowe działanie nawadniająco - odwadniające. 
Również zapobiegną erozji dennej i brzegowej cieku. 
Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) prowadzone 
będzie głównie w celu powiększenia zdolności 
przepustowej koryta lub dla wzmocnienia systemu 
korzeniowego roślinności porastającej skarpę. Należy 
podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i skutków 
uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w konstrukcji 
budowli, dość szybko poprawią drożność koryta rzeki i 
budowli. Odpowiednio zaplanowane i realizowane prace 
utrzymaniowe w znacznym stopniu pomagą w 
utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane środki 
minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

2319 Zwlecza 25418 13,018 20,738
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 1,2,4,5

2320 RW20006254189 Zwlecza Seca 0 8,1 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

2320 Seca 254184 0 7,74
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 0,2,3,4,5
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2321 RW20006254189 Zwlecza Knapówka 0 4,7 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych. Prace również będą polegały na 
rozbiórce lub modyfikacji tam bobrowych oraz 
zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu prace przyczynią 
się do poprawy przepustowości koryta rzeki oraz 
poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki spływu 
wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych oraz 
zapewnią obiektom prawidłowe działanie nawadniająco - 
odwadniające. Również zapobiegną erozji dennej i 
brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) 
prowadzone będzie głównie w celu powiększenia 
zdolności przepustowej koryta lub dla wzmocnienia 
systemu korzeniowego roślinności porastającej skarpę. 
Należy podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i 
skutków uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w 
konstrukcji budowli, dość szybko poprawią drożność 
koryta rzeki i budowli.Odpowiednio zaplanowane i 
realizowane prace utrzymaniowe w znacznym stopniu 
pomagą w utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane 
środki minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

2321 Dopływ spod Zakrzowa 2541842 0 4,695
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK309 Włoszczowsko-
Jędrzejowski 

NIE 4,5

2322 RW20006254189 Zwlecza Knapówka 7,055 8,755 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki. Prace również będą polegały na 
rozbiórce lub modyfikacji tam bobrowych oraz 
zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu prace przyczynią 
się do poprawy przepustowości koryta rzeki oraz 
poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki spływu 
wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych oraz 
zapewnią obiektom prawidłowe działanie nawadniająco - 
odwadniające. Również zapobiegną erozji dennej i 
brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) 
prowadzone będzie głównie w celu powiększenia 
zdolności przepustowej koryta lub dla wzmocnienia 
systemu korzeniowego roślinności porastającej skarpę. 
Należy podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i 
skutków uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w 
konstrukcji budowli, dość szybko poprawią drożność 
koryta rzeki i budowli. Odpowiednio zaplanowane i 
realizowane prace utrzymaniowe w znacznym stopniu 
pomagą w utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane 
środki minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

2322 Dopływ spod Zakrzowa 2541842 7,028 8,673
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

2323 RW20006254189 Zwlecza Knapówka 4,7 7,005 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Prace 
również będą polegały na rozbiórce lub modyfikacji tam 
bobrowych oraz zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

2323 Dopływ spod Zakrzowa 2541842 4,695 6,979
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK309 Włoszczowsko-
Jędrzejowski 

TAK 0,2,4

2324 RW20006254189 Zwlecza Jeżówka 0 13,93 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu jak również remont 
lub konserwacja budowli regulacyjnych i urządzeń 
wodnych. Tego typu prace przyczynią się do poprawy 
przepustowości koryta rzeki oraz poprawią swobodny 
spływ i ograniczą skutki spływu wielkich wód w tym 
powodziowych i roztopowych oraz zapewnią obiektom 
prawidłowe działanie nawadniająco - odwadniające. 
Również zapobiegną erozji dennej i brzegowej cieku. 
Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) prowadzone 
będzie głównie w celu powiększenia zdolności 
przepustowej koryta lub dla wzmocnienia systemu 
korzeniowego roślinności porastającej skarpę. Należy 
podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i skutków 
uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w konstrukcji 
budowli, dość szybko poprawią drożność koryta rzeki i 
budowli.Odpowiednio zaplanowane i realizowane prace 
utrzymaniowe w znacznym stopniu pomagą w 
utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane środki 
minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

2324 Jeżówka 254186 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260018, 
OCHK309 

Dolina Górnej 
Pilicy, 

Włoszczowsko-
Jędrzejowski 

TAK 2,3,5

2325 RW20006254189 Zwlecza Zwlecza 7,1 12,9 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2325 Zwlecza 25418 12,115 18,348
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260018, 
OCHK309 

Dolina Górnej 
Pilicy, 

Włoszczowsko-
Jędrzejowski 

TAK 1,2,4,5

2326 RW20006254192 Kurzelówka Kurzelówka 0 10,77 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Prace 
również będą polegały na rozbiórce lub modyfikacji tam 
bobrowych oraz zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

2326 Kurzelówka 254192 0 10,571
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_413_W

Przebudowa budowli 
komunikacyjnych 
wraz z udrożnieniem 
rzeki Kurzelówki w m. 
Kurzelów

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260018, 
OCHK309 

Dolina Górnej 
Pilicy, 

Włoszczowsko-
Jędrzejowski 

TAK 0,2,4,5

2327 RW20006254219

Czarna Włoszczowska od 
źródeł do Czarnej z 
Olszówki bez Czarnej z 
Olszówki

Dopł. S. Budziosława (Potok Wólka) 0 7,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2327 Dopływ spod Budzisławia 254218 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK
PLH260004, 

PK4701, PK4702, 
OCHK2482 

Ostoja 
Przedborska, 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Świętokrzyski), 
Przedborski Park 

Krajobrazowy 
(Łódzki), 

Przedborski 
(Świętokrzyski) 

TAK 1,2

2328 RW20006254219

Czarna Włoszczowska od 
źródeł do Czarnej z 
Olszówki bez Czarnej z 
Olszówki

Czarna Włoszczowska 26,84 33,54 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2328 Czarna 2542 26,924 33,875
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PK
PLH260004, 

REZ76, PK4701, 
PK4702 

Ostoja 
Przedborska, 

Czarna Rózga, 
Przedborski Park 

Krajobrazowy 
(Świętokrzyski), 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Łódzki) 

TAK 2

2329 RW20006254219

Czarna Włoszczowska od 
źródeł do Czarnej z 
Olszówki bez Czarnej z 
Olszówki

Czarna Włoszczowska 33,54 34,74 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2329 Czarna 2542 33,875 35,075
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK
PLH260004, 

PK4702, 
OCHK2482 

Ostoja 
Przedborska, 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Łódzki), 
Przedborski 

(Świętokrzyski) 

TAK 2,3

2330 RW20006254219

Czarna Włoszczowska od 
źródeł do Czarnej z 
Olszówki bez Czarnej z 
Olszówki

Czarna Włoszczowska 34,74 45,435 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2330 Czarna 2542 35,075 45,792
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_141_W

Udrożnienie koryta 
rzeki Czarna 
Włoszczowska w km 
35+540-55+565, gm. 
Słupia Konecka, 
Radoszyce i Łopuszno 
wraz z odcinkami na 
terenie RO Jędrzejów

NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK

PLH260004, 
PK4702, 

OCHK143, 
OCHK2482 

Ostoja 
Przedborska, 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Łódzki), Konecko-
Łopuszniański, 

Przedborski 
(Świętokrzyski) 

TAK 2,3

2331 RW20006254219

Czarna Włoszczowska od 
źródeł do Czarnej z 
Olszówki bez Czarnej z 
Olszówki

Czarna Włoszczowska 45,435 47,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2331 Czarna 2542 45,792 47,859
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_141_W

Udrożnienie koryta 
rzeki Czarna 
Włoszczowska w km 
35+540-55+565, gm. 
Słupia Konecka, 
Radoszyce i Łopuszno 
wraz z odcinkami na 
terenie RO Jędrzejów

NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2

2332 RW2000925429
Czarna Włoszczowska od 
Czarnej z Olszówki do 
ujścia

Czarna Włoszczowska 27,052 28,268 WZMiUW w Łodzi x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zachowanie stanu 
dna i brzegów

2332 Czarna 2542 27,132 28,357
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH260004, 
PK4701, PK4702 

Ostoja 
Przedborska, 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Świętokrzyski), 
Przedborski Park 

Krajobrazowy 
(Łódzki) 

TAK 2

2333 RW20006254219

Czarna Włoszczowska od 
źródeł do Czarnej z 
Olszówki bez Czarnej z 
Olszówki

Czarna Włoszczowska 28,944 35,76 WZMiUW w Łodzi x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zachowanie stanu 
dna i brzegów

2333 Czarna 2542 29,031 35,845
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLH,  PK, OCHK

PLH260004, 
REZ76, PK4701, 

PK4702, 
OCHK2482 

Ostoja 
Przedborska, 

Czarna Rózga, 
Przedborski Park 

Krajobrazowy 
(Świętokrzyski), 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Łódzki), 
Przedborski 

(Świętokrzyski) 

TAK 2,3
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2334 RW20006254219

Czarna Włoszczowska od 
źródeł do Czarnej z 
Olszówki bez Czarnej z 
Olszówki

Brzozówka 4,2 5,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki. Tego typu prace przyczynią się do 
poprawy przepustowości koryta rzeki oraz poprawią 
swobodny spływ i ograniczą skutki spływu wielkich wód w 
tym powodziowych i roztopowych oraz zapewnią 
obiektom prawidłowe działanie nawadniająco - 
odwadniające. Również zapobiegną erozji dennej i 
brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) 
prowadzone będzie głównie w celu powiększenia 
zdolności przepustowej koryta lub dla wzmocnienia 
systemu korzeniowego roślinności porastającej skarpę. 
Należy podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i 
skutków uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w 
konstrukcji budowli, dość szybko poprawią drożność 
koryta rzeki i budowli. Odpowiednio zaplanowane i 
realizowane prace utrzymaniowe w znacznym stopniu 
pomagą w utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane 
środki minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

2334 Brzozówka 254194 3,908 6,067
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

2335 RW20006254219

Czarna Włoszczowska od 
źródeł do Czarnej z 
Olszówki bez Czarnej z 
Olszówki

Rybnica 0 2,65 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych i namułu i rumoszu. Tego typu prace 
przyczynią się do poprawy przepustowości koryta rzeki 
oraz poprawią swobodny spływ oraz ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli.Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

2335 Dopływ z Bożej Woli 25424 0 2,806
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH260004, 
PK4701 

Ostoja 
Przedborska, 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Świętokrzyski) 

TAK 2

2336 RW20006254219

Czarna Włoszczowska od 
źródeł do Czarnej z 
Olszówki bez Czarnej z 
Olszówki

Potok Borowa 0 6,804 WZMiUW w Łodzi x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zachowanie stanu 
dna i brzegów

2336 Potok Borowo 254214 0,001 0,001
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK RP, PLH,  PK, OCHK

PLH260004, 
REZ839, PK4702, 

OCHK2481, 
OCHK2482 

Ostoja 
Przedborska, 
Piskorzeniec, 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Łódzki), 
Przedborski 

(Łódzki), 
Przedborski 

(Świętokrzyski) 

TAK 0,2

2337 RW20006254219

Czarna Włoszczowska od 
źródeł do Czarnej z 
Olszówki bez Czarnej z 
Olszówki

Potok Kaleń 0 9,267 WZMiUW w Łodzi x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zachowanie stanu 
dna i brzegów

2337 Dopływ z Kalenia 254216 0,003 0,003
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK
PLH260004, 

PK4702, 
OCHK2481 

Ostoja 
Przedborska, 

Przedborski Park 
Krajobrazowy 

(Łódzki), 
Przedborski 

(Łódzki) 

TAK 2,3

2338 RW20006254269 Czarna Struga Biała (Białka Krasocka) 0 2,8 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymaniu rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki. Prace również będą polegały na 
rozbiórce lub modyfikacji tam bobrowych oraz 
zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu prace przyczynią 
się do poprawy przepustowości koryta rzeki oraz 
poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki spływu 
wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych oraz 
zapewnią obiektom prawidłowe działanie nawadniająco - 
odwadniające. Również zapobiegną erozji dennej i 
brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) 
prowadzone będzie głównie w celu powiększenia 
zdolności przepustowej koryta lub dla wzmocnienia 
systemu korzeniowego roślinności porastającej skarpę. 
Należy podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i 
skutków uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w 
konstrukcji budowli, dość szybko poprawią drożność 
koryta rzeki i budowli. Odpowiednio zaplanowane i 
realizowane prace utrzymaniowe w znacznym stopniu 
pomagą w utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane 
środki minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

2338 Czarna Struga 25426 0 2,772
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność ujścia 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK
PLH260018, 

PK4701, 
OCHK2482 

Dolina Górnej 
Pilicy, Przedborski 
Park Krajobrazowy 

(Świętokrzyski), 
Przedborski 

(Świętokrzyski) 

TAK 2,3

2339 RW20006254269 Czarna Struga Biała (Białka Krasocka) 2,8 14,425 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymaniu rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Prace 
również będą polegały na rozbiórce lub modyfikacji tam 
bobrowych oraz zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

2339 Czarna Struga 25426 2,77 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260018, 
OCHK309 

Dolina Górnej 
Pilicy, 

Włoszczowsko-
Jędrzejowski 

TAK 0,2,3

2340 RW20006254269 Czarna Struga Czarna Struga (Feliksówka) 0 21,7 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Prace 
również będą polegały na rozbiórce lub modyfikacji tam 
bobrowych oraz zasypywaniu nor bobrowych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

2340 Czarna Struga 25426 0,086 0,086
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260018, 
OCHK309 

Dolina Górnej 
Pilicy, 

Włoszczowsko-
Jędrzejowski 

TAK 0,1,2,3

2341 RW20006254269 Czarna Struga Czarna Struga (Feliksówka) 0 21,7 ŚZMiUW w Kielcach x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie zbiornika 
wodnego Biadaszek, które będzie polegało na usunięciu 
roślinności, namulisk i rumoszu z dna zbiornika oraz 
odtworzeniu zniszczonych elementów budowli 
towarzyszących. Tego typu prace przyczynią się do 
poprawy czystości zbiornika. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności retencyjnej zbiornika lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutki uszkodzeń budowli 
towarzyszących, dość szybko poprawią ich drożność . 
Odpowiednio zaplanowane i realizowane prace 
utrzymaniowe w znacznym stopniu pomagą w 
utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane środki 
minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

2341 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK309 Włoszczowsko-
Jędrzejowski 

TAK 1

2342 RW20006254269 Czarna Struga Dopływ spod Włoszczowy (Struga P) 0 3,07 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki jak również remont lub konserwacja 
budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych. Tego typu 
prace przyczynią się do poprawy przepustowości koryta 
rzeki oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki 
spływu wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych 
oraz zapewnią obiektom prawidłowe działanie 
nawadniająco - odwadniające. Również zapobiegną erozji 
dennej i brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. 
wykaszanie) prowadzone będzie głównie w celu 
powiększenia zdolności przepustowej koryta lub dla 
wzmocnienia systemu korzeniowego roślinności 
porastającej skarpę. Należy podkreślić, że zlikwidowane w 
porę przyczyny i skutków uszkodzeń zarówno w korycie 
cieku, jak i w konstrukcji budowli, dość szybko poprawią 
drożność koryta rzeki i budowli. Odpowiednio 
zaplanowane i realizowane prace utrzymaniowe w 
znacznym stopniu pomagą w utrzymaniu koryta cieku. 
Zaproponowane środki minimalizujące mają za zadanie 
przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian 
morfologii koryta oraz m.in. zmienne w przekroju 
poprzecznym ukształtowanie skarp, bedą sprzyjały 
odtworzeniu się roślinności naddrzewnej i kształtowaniu 
zróżnicowanych siedlisk. Reasumując, należy więc 
stwierdzić, że prace związane z utrzymaniem niezbędne 
są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i 
mienia człowieka. 

2342 Dopływ spod Włoszczowy 254264 0,004 3
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK309 Włoszczowsko-
Jędrzejowski 

TAK 1,5

2343 RW20006254269 Czarna Struga Ciek od Czostkowa 0 6,15 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu. Tego typu prace 
przyczynią się do poprawy przepustowości koryta rzeki 
oraz poprawią swobodny spływ i ograniczą skutki spływu 
wielkich wód w tym powodziowych i roztopowych oraz 
zapewnią obiektom prawidłowe działanie nawadniająco - 
odwadniające. Również zapobiegną erozji dennej i 
brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) 
prowadzone będzie głównie w celu powiększenia 
zdolności przepustowej koryta lub dla wzmocnienia 
systemu korzeniowego roślinności porastającej skarpę. 
Należy podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i 
skutków uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w 
konstrukcji budowli, dość szybko poprawią drożność 
koryta rzeki i budowli.Odpowiednio zaplanowane i 
realizowane prace utrzymaniowe w znacznym stopniu 
pomagą w utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane 
środki minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

2343 Biała 25426712 10,086 15,615
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

2344 RW20006254329 Baryczka Ciek spod Woli Rożkowej 0 14,989 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymanie w dobrym 
stanie technicznym budowli regulacyjnych, zachowanie 
stanu dna i brzegów

2344 Struga 254328 0,002 14,993
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK219 Piliczański TAK 2,3,4

2345 RW20001025451
Pilica od Zwleczy do 
Zbiornika Sulejów

Silniczka 0 1,24 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymanie w dobrym 
stanie technicznym urzadzeń wodnych, zachowanie stanu 
dna i brzegów 

2345 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna
presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH260018, 
OCHK219, 
OCHK2481 

Dolina Górnej 
Pilicy, Piliczański, 

Przedborski 
(Łódzki) 

TAK 0
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2346 RW20006254329 Baryczka Silniczka 1,24 25,627 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymanie w dobrym 
stanie technicznym urzadzeń wodnych, zachowanie stanu 
dna i brzegów 

2346 Baryczka 25432 3,799 28,15
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260018, 
OCHK219 

Dolina Górnej 
Pilicy, Piliczański 

TAK 1,2,3,4,5

2347 RW20006254349 Struga Biestrzykówka 0 17,982 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
 - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych. - zachowanie stanu 
dna i brzegów

2347 Struga 25434 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK

PLH260018, 
OCHK219, 

OCHK2481, 
OCHK90 

Dolina Górnej 
Pilicy, Piliczański, 

Przedborski 
(Łódzki), Doliny 

Widawki 

TAK 1,2,3,5

2348 RW200062543529 Struga Strzelecka Ciek spod Ochotnika 0 7,46 WZMiUW w Łodzi x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zachowanie stanu 
dna i brzegów

2348 Struga Strzelecka 254352 0,023 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260018, 
OCHK219 

Dolina Górnej 
Pilicy, Piliczański 

TAK 2,4

2349 RW20006254356
Jaworka (Struga 
Pruchnicka)

Struga Zbyłowicka 0 12,132 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

2349 Jaworka 254356 0,017 3,87
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH100008 Dolina Środkowej 
Pilicy 

TAK 0,1,2,3

2350 RW20006254369 Ojrzanka Ojrzanka 0 9,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2350 Ojrzanka 25436 0,014 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH100008, 
OCHK219 

Dolina Środkowej 
Pilicy, Piliczański 

TAK 1,2,3

2351 RW20006254369 Ojrzanka Ciek od Olszanowic 0 2,2 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2351 Dopływ z Olszamowic 254362 0,059 1,224
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

2352 RW20006254369 Ojrzanka Czarna Smuga 0 4,2 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2352 Ojrzanka 25436 8,412 12,121
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK219 Piliczański TAK 2,3

2353 RW20006254369 Ojrzanka Ojrzanka 0 8,37 WZMiUW w Łodzi x x x x x
 utrzymanie w dobrym stanie technicznym koryta rzeki, 
zachowanie stanu dna i brzegów

2353 Ojrzanka 25436 0,014 8,389
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH100008, 
OCHK219 

Dolina Środkowej 
Pilicy, Piliczański 

TAK 1,2,3

2354 RW20006254389 Stobianka Stobniczanka 0 15,169 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

2354 Stobianka 25438 0,018 0,018
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH100008, PK55 
Dolina Środkowej 
Pilicy, Sulejowski 

Park Krajobrazowy 
TAK 0,1,2,4

2355 RW20006254429 Krasna Krasna 0 14 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych  odbywać się będzie na 
wnioski mieszkańców i loklanych jednostek 
samorządowych  na obszarze o charakterze 
zabudowanym punktowo w m. m. Krasna m. Luta Bień.   
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów zabudowanych w czasie trwania wezbrania 
powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu znacznych 
strat materialnych i roszczeń osób prywatnych.Natomiast 
na pozostałym odcinku prace będą wykonywane doraźnie 
w miarę potrzeb, tj w przypadku powstawania 
ewentualnych tam bobrowych  i przetamowań ze śmieci  , 
zatorów  utrudniajacych swobodny przepływ wód  
mogących stwarzać zagrożenie lokalnych podtopień  w 
okolicach terenów zamieszkałych.   W bliskim sąsiedztwie 
rzeki znajdują się obiekty komunalne min. cmentarz. 
Należy mieć na uwadze nadrzędny interes społeczny oraz 
fakt braku rozwiazań alternatywnych

2355 Krasna 25442 0,005 14,139
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_147_W

Udrożnienie rzeki 
Krasna w km 0+000-
25+100, gm. Końskie, 
Stąporków i 
Zagnańsk

NIE NIE TAK RP, PLH,  PK, OCHK

PLH260001, 
PLH260015, 

REZ998, PK101, 
OCHK143, 
OCHK302 

Dolina Krasnej, 
Dolina Czarnej, 
Górna Krasna, 

Suchedniowsko - 
Oblęgorski Park 
Krajobrazowy, 

Konecko-
Łopuszniański, 

Suchedniowsko-
Oblęgorski 

TAK 1,3

2356 RW20006254449 Czarna Taraska Dopływ. s Przyłogów (Modrzewinka) 0 3,73 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2356 Dopływ spod Przyłogów 25445128 0 3,726
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_139_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Tarska w km 
0+000-15+400 pow. 
Końskie i Kielce wraz 
z dopływem rzeki 
Modrzewinki w km 
0+000-3+670

NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2,3

2357 RW20006254449 Czarna Taraska Dopływ. s Przyłogów (Modrzewinka) 3,73 7,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2357 Dopływ spod Przyłogów 25445128 3,726 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 1,2

2358 RW20006254449 Czarna Taraska Czarna Taraska 0 4,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2358 Czarna Taraska 2544512 0,009 4,662
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_139_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Tarska w km 
0+000-15+400 pow. 
Końskie i Kielce wraz 
z dopływem rzeki 
Modrzewinki w km 
0+000-3+670

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 2,3

2359 RW20006254449 Czarna Taraska Czarna Taraska 4,5 9,21 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2359 Czarna Taraska 2544512 4,662 9,382
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_139_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Tarska w km 
0+000-15+400 pow. 
Końskie i Kielce wraz 
z dopływem rzeki 
Modrzewinki w km 
0+000-3+670

NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2,3

2360 RW20006254449 Czarna Taraska Czarna Taraska 9,21 14,81 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2360 Czarna Taraska 2544512 9,382 14,981
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_139_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Tarska w km 
0+000-15+400 pow. 
Końskie i Kielce wraz 
z dopływem rzeki 
Modrzewinki w km 
0+000-3+670

NIE NIE TAK OCHK OCHK143, 
OCHK302 

Konecko-
Łopuszniański, 

Suchedniowsko-
Oblęgorski

NIE 3,4

2361 RW20006254449 Czarna Taraska Dopł. s. Serbinowa (Serbinówka ) 0 0,34 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2361 Dopływ z Serbinowa 25445126 0 0,339
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

NIE 3,5

2362 RW20006254449 Czarna Taraska Dopł. s. Serbinowa (Serbinówka ) 0,34 1,96 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2362 Dopływ z Serbinowa 25445126 0,339 1,958
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

NIE 5

2363 RW20006254449 Czarna Taraska Dopł. s. Serbinowa (Serbinówka ) 1,96 6,3 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2363 Dopływ z Serbinowa 25445126 1,958 6,295
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143, 
OCHK302

Konecko-
Łopuszniański, 

Suchedniowsko-
Oblęgorski

TAK 2,3,5

2364 RW20006254449 Czarna Taraska Dopł. s. Serbinowa (Serbinówka ) 6,3 10,13 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2364 Dopływ z Serbinowa 25445126 6,295 10,48
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK302 Suchedniowsko-
Oblęgorski 

TAK 1,2

2365 RW20006254469 Plebanka Plebanka 0 3 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2365 Plebanka 25446 0 2,92
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_135_W

Udrożnienie rzeki 
Plebanki w km 0+000-
19+750 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Kozówki w km 
0+000-12+400

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 2

2366 RW20006254469 Plebanka Plebanka 3 11,45 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2366 Plebanka 25446 2,923 11,361
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_135_W

Udrożnienie rzeki 
Plebanki w km 0+000-
19+750 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Kozówki w km 
0+000-12+400

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1,2,3

2367 RW20006254469 Plebanka Plebanka 11,45 13,42 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2367 Plebanka 25446 11,361 13,384
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_135_W

Udrożnienie rzeki 
Plebanki w km 0+000-
19+750 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Kozówki w km 
0+000-12+400

NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2368 RW20006254469 Plebanka Plebanka 13,42 15,7 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2368 Plebanka 25446 13,384 15,739
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_135_W

Udrożnienie rzeki 
Plebanki w km 0+000-
19+750 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Kozówki w km 
0+000-12+400

NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2,3

2369 RW20006254469 Plebanka Plebanka 15,7 17,7 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2369 Plebanka 25446 15,739 17,688
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_135_W

Udrożnienie rzeki 
Plebanki w km 0+000-
19+750 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Kozówki w km 
0+000-12+400

NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

NIE 3

2370 RW20006254469 Plebanka Kozówka 0 2,4 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2370 Kozówka 254464 0,002 2,401
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_135_W

Udrożnienie rzeki 
Plebanki w km 0+000-
19+750 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Kozówki w km 
0+000-12+400

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 2,3

2371 RW20006254469 Plebanka Kozówka 2,4 11 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2371 Kozówka 254464 2,401 11,091
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_135_W

Udrożnienie rzeki 
Plebanki w km 0+000-
19+750 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Kozówki w km 
0+000-12+400

NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2

2372 RW20006254474 Dopływ spod Wincentowa
Dopływ s. Wincentowa ( Ciek od 
Dziebałtowa)

0 5,6 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2372 Dopływ spod Wincentowa 254474 7,231 12,847
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1,2,3

2373 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Żywiczka( Ciek od Wincentowa) 0 2,87 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2373 Żywiczka 2548222 0 2,913
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2,3

2374 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Żywiczka( Ciek od Wincentowa) 2,87 6,7 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2374 Żywiczka 2548222 2,913 6,653
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2,3

2375 RW20009254479
Czarna Maleniecka od 
Plebanki do Barbarki

Dopływ s. Wincentowa (Sokołówka) 0 1,4 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2375 Dopływ spod Wincentowa 254474 0 2,42
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 0

2376 RW20006254474 Dopływ spod Wincentowa Dopływ s. Wincentowa (Sokołówka) 1,4 1,83 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2376 Dopływ spod Wincentowa 254474 2,42 2,842
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1

2377 RW20006254474 Dopływ spod Wincentowa Dopływ s. Wincentowa (Sokołówka) 1,83 2,85 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2377 Dopływ spod Wincentowa 254474 2,842 2,974
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 0,1

2378 RW20006254474 Dopływ spod Wincentowa Dopływ s. Wincentowa (Sokołówka) 2,85 6,48 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2378 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 0

2379 RW20006254476 Dopływ spod Grębenic Dopływ s. Grębenic (Potok Jasion) 1,48 6,7 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2379 Dopływ spod Grębenic 254476 5,004 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH260015, 
OCHK143, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański, 
Piliczański 

TAK 0

2380 RW20006254476 Dopływ spod Grębenic  Potok Jasion 0 1,094 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2380 Dopływ spod Grębenic 254476 0 1,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH260015, 
OCHK143, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański, 
Piliczański 

TAK 1,2

2381 RW20006254476 Dopływ spod Grębenic  Potok Jasion 2,28 5,003 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2381 Dopływ spod Grębenic 254476 2,284 5,004
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH260015, 
OCHK143, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański, 
Piliczański 

TAK 2

2382 RW20006254489 Barbarka Barbarka 1,4 3,6 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacjaprac utrzymaniowych na obszarze o charakterze 
zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą z 
wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka 
zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2382 Barbarka 25448 5,323 7,46
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE TAK OCHK OCHK219 Piliczański TAK 2,3

2383 RW20006254489 Barbarka Barbarka 3,6 9 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2383 Barbarka 25448 7,46 12,747
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE NIE TAK 2,3

2384 RW20006254489 Barbarka Barbarka 9 10,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2384 Barbarka 25448 12,747 14,199
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE NIE TAK 2

2385 RW20006254489 Barbarka Barbarka 10,5 14,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2385 Barbarka 25448 14,199 18,326
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE NIE TAK 2

2386 RW20006254489 Barbarka Barbarka 14,5 15 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2386 Barbarka 25448 18,326 18,811
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE NIE NIE 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2387 RW20006254489 Barbarka Barbarka 15 16 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2387 Barbarka 25448 18,811 19,849
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE NIE NIE 3

2388 RW20006254489 Barbarka Barbarka 16 20,3 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2388 Barbarka 25448 19,849 24,007
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE NIE TAK 2,3

2389 RW20006254489 Barbarka Barbarka 20,3 25,7 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2389 Barbarka 25448 24,007 26,234
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 1,2

2390 RW20006254489 Barbarka  Dopł. s Młotkowic (Greszczynka) 0 1,4 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2390 Dopływ spod Młotkowic 25448512 3,394 4,782
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE NIE NIE 3

2391 RW20006254489 Barbarka  Dopł. s Młotkowic (Greszczynka) 1,4 3,1 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2391 Dopływ spod Młotkowic 25448512 1,726 3,394
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE NIE NIE 3

2392 RW20006254489 Barbarka  Dopł. s Młotkowic (Greszczynka) 3,1 4,7 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2392 Dopływ spod Młotkowic 25448512 0,167 1,726
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE NIE NIE 3

2393 RW20006254489 Barbarka  Dopł. s Młotkowic (Greszczynka) 4,7 5,8 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2393 Dopływ spod Młotkowic 25448512 0,167 0,847
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE NIE NIE 3

2394 RW20006254489 Barbarka  Dopł. s Młotkowic (Greszczynka) 5,8 10 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2394 Dopływ spod Młotkowic 25448512 0,847 4,73
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_1630_W

Udrożnienie rzeki 
Barbarki w km 1+564 -
20+333 pow. Końskie 
wraz z dopływem 
rzeki Greszczynki w 
km 0+000 - 7+658

NIE NIE NIE NIE 3

2395 RW200062544929 Czarna  Ciek Przyłęk 0 5,995 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2395 Dopływ spod Budkowa 2544944 0,001 6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Piliczański 

NIE 4,5

2396 RW200062544949 Popławka Popławka 0,61 1,381 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymywanie w 
należytym stanie technicznym koryta rzeki, dbałość o 
utrzymanie dobrego stanu wód 

2396 Popławka 254496 0,634 1,39
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna niska emisja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK219 Piliczański TAK 2

2397 RW20009254499
Czarna Maleniecka od 
Barbarki do ujścia

Popławka 0 0,61 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymywanie w 
należytym stanie technicznym koryta rzeki, dbałość o 
utrzymanie dobrego stanu wód 

2397 Popławka 254496 0,01 0,634
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Piliczański 

TAK 2

2398 RW200062544949 Popławka  Popławka 1,381 13,435 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2398 Popławka 254496 1,39 13,433
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna niska emisja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK219 Piliczański TAK 2,3,5

2399 RW200062545213
Luciąża od źródeł do zb. 
Cieszanowice

Luciąża 35,1 40,043 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymanie w dobrym 
stanie technicznym budowli regulacyjnych, zachowanie 
stanu dna i brzegów

2399 Luciąża 254534 34,737 39,632
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH100004, 
OCHK90 

Łąka w 
Bęczkowicach, 
Doliny Widawki 

TAK 2,4

2400 RW200062545213
Luciąża od źródeł do zb. 
Cieszanowice

Luciąża 40,176 41,155 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymanie w dobrym 
stanie technicznym budowli regulacyjnych, zachowanie 
stanu dna i brzegów

2400 Luciąża 254534 39,766 40,745
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK90 Doliny Widawki NIE 3,4

2401 RW200062545213
Luciąża od źródeł do zb. 
Cieszanowice

Luciąża 44,438 52,985 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymanie w dobrym 
stanie technicznym budowli regulacyjnych, zachowanie 
stanu dna i brzegów

2401 Luciąża 254534 44,031 48,613
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK90 Doliny Widawki TAK 0,1,2,3

2402 RW200002545215 Zbiornik Cieszanowice Luciąża 29,945 35,1 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymywanie w 
należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli, 
dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

2402 Luciąża 254534 30,289 34,737
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL)
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna

niska emisja, 
rolnictwo

NZ NIE
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2

2403 RW200062545213
Luciąża od źródeł do zb. 
Cieszanowice

Luciąża 40,043 40,176 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymywanie w 
należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli, 
dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

2403 Luciąża 254534 39,632 39,766
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK90 Doliny Widawki NIE 4

2404 RW200062545213
Luciąża od źródeł do zb. 
Cieszanowice

Luciąża 41,155 44,438 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymywanie w 
należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli, 
dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

2404 Luciąża 254534 40,745 44,031
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW zły
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK90 Doliny Widawki TAK 2,3

2405 RW200062545229 Prudka Prudka 16,67 20,69 WZMiUW w Łodzi x x x x x x
zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, zachowanie stanu 
dna i brzegów

2405 Prudka 2545342 16,65 20,664
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,3

2406 RW200062545229 Prudka Prudka 0 16,659 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

2406 Prudka 2545342 0,003 16,639
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,3,4,5

2407 RW200062545229 Prudka Starorzecze Prudki 0 0,31 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

2407 Prudka 2545342 6,914 7,421
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2408 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Dopływ s. Brzeźnicy (Ciek od Brzeznicy) 0 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2408 Dopływ z Brzeźnicy 254818 0 7,231
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260026, 
OCHK1692 

Ostoja Brzeźnicka, 
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Świętokrzyski) 

TAK 1,2

2409 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

struga Brzuśnia (Brzuśnia) 1,478 1,649 WZMiUW w Warszawie x x x x
spływ wód powodziowych i wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa, spływ wód z uzytków rolnych

2409 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2410 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Ciekod Bernowa 0 2,85 ŚZMiUW w Kielcach x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2410 Dopływ z Bernowa 254836 0 3,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

2411 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Drzewiczka 68,9 82 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2411 Drzewiczka 2548 68,983 82,241
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4

2412 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Młynkowska Rzeka 0 3,6 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2412 Młynkowska Rzeka 25482 0 3,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

2413 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Dopły s. Kupimierza (Polna) 0 2,15 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2413 Krasna 254834 0 2,2
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2
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2414 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Dopły s. Kupimierza (Polna) 2,15 2,3 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2414 Krasna 254834 2,2 2,355
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

2415 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Dopły s. Kupimierza (Polna) 2,3 3,83 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2415 Krasna 254834 2,355 3,923
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

2416 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Dopły s. Kupimierza (Polna) 3,83 5,76 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2416 Krasna 254834 3,923 5,797
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260026 Ostoja Brzeźnicka TAK 0,2

2417 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Czysta 0 2 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2417 Czysta 254822 0 2,024
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

2418 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Czysta 2 2,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2418 Czysta 254822 2,024 2,479
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

2419 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Czysta 2,5 14,8 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2419 Czysta 254822 2,479 15,034
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 1,2,3

2420 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Gracuśna ( Gracówka) 0 2,1 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2420 Gracuśna 254824 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

2421 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Gracuśna ( Gracówka) 2,1 2,93 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2421 Dopływ z Proćwina 2548242 1,078 1,928
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

2422 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Gracuśna ( Gracówka) 2,93 4,45 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2422 Dopływ z Proćwina 2548242 1,928 3,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260030 Ostoja Pomorzany TAK 2

2423 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Gracuśna ( Gracówka) 4,45 8 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2423 Dopływ z Proćwina 2548242 3,5 7,024
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260030 Ostoja Pomorzany TAK 0,2,3

2424 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

 Drzewiczka 57,561 75,209 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2424 Drzewiczka 2548 57,693 75,341
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4

2425 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

 Drzewiczka 75,401 75,592 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2425 Drzewiczka 2548 75,532 75,717
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

2426 RW200024254849
Wąglanka od zb. 
Wąglanka-Miedzna do 
ujścia

Kanał Ulgi rz. Drzewiczki 0 1,127 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2426 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
24 mała i średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2427 RW20006254839
Drzewiczka od źródeł do 
Wąglanki bez Wąglanki

Młynkowska Rzeka 3,6 21,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2427 Młynkowska Rzeka 25482 3,6 22,13
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 1,2,3

2428 RW200062548439
Wąglanka od źródeł do zb. 
Wąglanka-Miedzna

Wąglanka 20,5 31,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2428 Wąglanka 25484 20,338 31,33
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260030 Ostoja Pomorzany TAK 1,2,3

2429 RW200062548439
Wąglanka od źródeł do zb. 
Wąglanka-Miedzna

Wąglanka 31,5 33,6 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2429 Wąglanka 25484 31,33 33,429
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2

2430 RW200062548439
Wąglanka od źródeł do zb. 
Wąglanka-Miedzna

Wąglanka 33,6 41,509 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2430 Wąglanka 25484 33,429 40,37
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2,3

2431 RW200062548439
Wąglanka od źródeł do zb. 
Wąglanka-Miedzna

Wąglanka 41,509 42,3 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2431 Wąglanka 25484 40,37 40,734
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2

2432 RW200062548439
Wąglanka od źródeł do zb. 
Wąglanka-Miedzna

Dopływ s. Radomka (Ciek od Trzemosznej) 0 1,1 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2432 Dopływ z Radomka 2548434 0 1,102
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2433 RW200062548439
Wąglanka od źródeł do zb. 
Wąglanka-Miedzna

Dopływ s. Radomka (Ciek od Trzemosznej) 2,6 5,04 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2433 Dopływ z Radomka 2548434 2,6 5,044
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5
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2434 RW200062548439
Wąglanka od źródeł do zb. 
Wąglanka-Miedzna

Dopływ s. Bedlenka (Ciek od Kazanowa) 0 7,7 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2434 Dopływ z Bedlenka 2548412 0 7,704
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260030 Ostoja Pomorzany TAK 2,3

2435 RW200062548439
Wąglanka od źródeł do zb. 
Wąglanka-Miedzna

 Ciek od Trzemosznej (Ciek Trzemoszna) 0 0,108 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp 
i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich

2435 Dopływ z Radomka 2548434 0 0,107
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2436 RW200062548439
Wąglanka od źródeł do zb. 
Wąglanka-Miedzna

 Ciek od Trzemosznej (Ciek Trzemoszna) 1,272 2,591 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp 
i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich

2436 Dopływ z Radomka 2548434 1,271 2,588
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2437 RW200062548439
Wąglanka od źródeł do zb. 
Wąglanka-Miedzna

 Wąglanka 15,848 20,166 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2437 Wąglanka 25484 15,392 19,999
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4

2438 RW200062548489 Opocznianka  Ciek Pogorzelec 0 16,668 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2438 Opocznianka 254848 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,4,5

2439 RW200062548489 Opocznianka  Ciek Topolice 0 10,075 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich.

2439 Opocznianka 254848 8,285 8,784
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2440 RW200062548529 Zatoka  Ciek Dzielna 0 11,491 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2440 Zatoka 254852 0 6,256
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,4,5

2441 RW20006254869 Brzuśnia Brzuśnia 1,78 2,121 WZMiUW w Warszawie x x x x
spływ wód powodziowych i wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa, spływ wód z uzytków rolnych

2441 Brzuśnia 25486 1,698 2,051
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1

2442 RW20006254869 Brzuśnia Brzuśnia 2,22 2,36 WZMiUW w Warszawie x x x x
spływ wód powodziowych i wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa, spływ wód z uzytków rolnych

2442 Brzuśnia 25486 2,129 2,201
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1

2443 RW20006254869 Brzuśnia Brzuśnia 3 3,104 WZMiUW w Warszawie x x x x
spływ wód powodziowych i wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa, spływ wód z uzytków rolnych

2443 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2444 RW20006254869 Brzuśnia Brzuśnia 4,4 5,594 WZMiUW w Warszawie x x x x
spływ wód powodziowych i wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa, spływ wód z uzytków rolnych

2444 Brzuśnia 25486 4,359 5,283
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

2445 RW20006254869 Brzuśnia Brzuśnia 9,1 11,217 WZMiUW w Warszawie x x x x
spływ wód powodziowych i wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa, spływ wód z uzytków rolnych

2445 Brzuśnia 25486 9,689 11,028
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

2446 RW20006254869 Brzuśnia Brzuśnia 11,4 12,653 WZMiUW w Warszawie x x x x
spływ wód powodziowych i wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa, spływ wód z uzytków rolnych

2446 Brzuśnia 25486 11,22 12,457
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

2447 RW20006254869 Brzuśnia Brzuśnia 14,58 21,454 WZMiUW w Warszawie x x x x
spływ wód powodziowych i wezbraniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa, spływ wód z uzytków rolnych

2447 Brzuśnia 25486 15,601 21,43
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1691
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki)

TAK 1,2,4

2448 RW2000172548749 Dopływ spod Rusinowa Potok od Rusinowa 0 8,106 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

odkrycie wylotów drenarskich, przejęcie wód 
wezbraniowych i powodziowych, spływ wód z melioracji 
szczegółowej (rowy - obiekty melioracyjne GAŁKI 
RUSINOWSKIE ca 630 ha, RUSINÓW ca 200 ha, 
WŁADYSLAWÓW ca 280 ha

2448 Dopływ spod Rusinowa 254874 0 7,815
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK75 Dolina rzeki Pilicy i 
Drzewiczki 

TAK 1,2,3,4

2449 RW20006254869 Brzuśnia Gielniowianka 0,15 10,313 WZMiUW w Warszawie x x x x x
ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gielniów, 
przejecie wód z użytków zielonych i rolnych, utrzymanie 
optymalnych warunków wilgotnościowych w glebie

2449 Gielniowianka 254864 0 9,328
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK1691
Lasy Przysusko-
Szydłowieckie 
(Mazowiecki)

TAK 1,2,3

2450 RW20006254869 Brzuśnia  Brzuśnia 0 9,873 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
swobodny spływ wód i lodów, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki.

2450 Brzuśnia 25486 0,002 9,689
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

2451 RW20006254869 Brzuśnia  Brzuśnia 12,077 12,396 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
swobodny spływ wód i lodów, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki.

2451 Brzuśnia 25486 11,875 12,206
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

2452 RW20006254869 Brzuśnia  Brzuśnia 14,066 15,994 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
swobodny spływ wód i lodów, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki.

2452 Brzuśnia 25486 13,817 15,601
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2

2453 RW20006254869 Brzuśnia  Gielniowianka 0 0,132 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x
swobodny spływ wód i lodów, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki

2453 Brzuśnia 25486 7,214 7,328
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2454 RW200072541449 Krztynia do Białki  Perek I 0 0,95 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2454 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

2455 RW200072541449 Krztynia do Białki  Perek II 0 1,55 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2455 Perek 25414442 0,001 1,535
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK4301 
Park Krajobrazowy 

Orlich Gniazd 
(Śląski) 

NIE 4

2456 RW200072541449 Krztynia do Białki Bagienka 0 6,4 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2456 Wodząca 2541444 0 6,407
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK4301 
Park Krajobrazowy 

Orlich Gniazd 
(Śląski) 

TAK 1,2,4,5

2457 RW200072541449 Krztynia do Białki Białka Błotna 0 17 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2457 Białka 254144 0,008 16,805
powyżej 5 m na części 

odcinka
 7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_1685_W

Odbudowa zbiornika 
wodnego "Dzibice", 
odmulenie czaszy 
zbiornika wraz z 
remontem budowli, 
m. Dzibice, gm. 
Kroczyce, pow. 
zawierciański

NIE NIE TAK PK PK4301 
Park Krajobrazowy 

Orlich Gniazd 
(Śląski) 

TAK 1,2,3,4,5

2458 RW20006254133

Pilica od  źródeł do 
Dopływu z Węgrzynowa 
bez Dopływu z 
Węgrzynowa

Kośmidrówka 0 3,9 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2458 Kośmidrówka 2541314 0 3,688
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,4

2459 RW200072541449 Krztynia do Białki Krztynia 10 24,6 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2459 Krztynia 25414 11,4 31,523
powyżej 5 m na części 

odcinka
 7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PK PK4301 
Park Krajobrazowy 

Orlich Gniazd 
(Śląski) 

TAK 2,3,4

2460 RW20007266123
Rata od źródeł do granic 
RP

Rata 0 7,582 PZMiUW w Rzeszowie x zapewnienie swobodnego spływu wód 2460 Rata 2671412 68,682 75,728
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK
PLH060093, 
PLB060012, 

PK6501 

Uroczyska 
Roztocza 

Wschodniego, 
Roztocze, 

Południoworoztocz
ański Park 

Krajobrazowy 
(Podkarpacki) 

TAK 1,2

2461 RW2000726614591
Sołokija od źródeł do 
granic RP

Sołokija 45,5 83,2 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

2461 Sołokija 2671414 46,254 92,832
powyżej 5 m na części 

odcinka
 7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB060012, 
PLB060021 

Roztocze, Dolina 
Sołokiji 

TAK 1,2,3,5

2462 RW2000726614591
Sołokija od źródeł do 
granic RP

Kanał H 0 7,895 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

2462
Dopływ spod Machnowa 

Starego
267141458 0,006 0

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność źródła 7 potok
region wodny 

Środkowej Wisły
NAT słaby

Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB060021 Dolina Sołokiji TAK 0,3,5

2463 RW2000726614591
Sołokija od źródeł do 
granic RP

Kanał A 0 6,915 WZMiUW w Lublinie x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

2463 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB060021 Dolina Sołokiji TAK 0

2464 RW2000726614591
Sołokija od źródeł do 
granic RP

Prutnik 0 4,24 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

2464 Prutnik 267141454 0 5,944
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK

PLH060093, 
PLB060012, 
PLB060021, 

PK6502 

Uroczyska 
Roztocza 

Wschodniego, 
Roztocze, Dolina 

Sołokiji, 
Południoworoztocz

ański Park 
Krajobrazowy 

(Lubelski) 

TAK 2

2465 RW2000726614591
Sołokija od źródeł do 
granic RP

Łukawica 0 5,4 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

2465 Świnka 26714144 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB060021 Dolina Sołokiji TAK 1

2466 RW2000726614591
Sołokija od źródeł do 
granic RP

Kryniczki 0 10,5 WZMiUW w Lublinie x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

2466 Żyłka 267141432 0,006 11,29
powyżej 5 m na części 

odcinka
 7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB
PLH060089, 
PLB060012, 
PLB060021 

Minokąt, Roztocze, 
Dolina Sołokiji 

TAK 1,2

2467 RW2000726614591
Sołokija od źródeł do 
granic RP

Zbiornik Leliszka 71,7 72,57 WZMiUW w Lublinie x x x
Utrzymanie właściwego stanu technicznego, 
umożliwienie spływu wód powodziowych oraz spływu 
lodu – zabezpieczenie przed powodzią

2467 Sołokija 2671414 77,16 77,864
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB060021 Dolina Sołokiji TAK 1

2468 RW2000726614641 Dopływ II spod Żurawiec Świnoryja 2 4,206 WZMiUW w Lublinie x x x x
Poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 
powodziowych

2468 Dopływ II spod Żurawiec 267141464 1,332 3,2
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 7 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2469 RW2000823435
Kamienna od Bernatki do 
Żarnówki

Kamienna 108,4 119,8 RZGW w Warszawie x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów

2469 Kamienna 234 108,674 119,962
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 1,2,3

2470 RW2000823435
Kamienna od Bernatki do 
Żarnówki

Kamienna 119,8 122,5 RZGW w Warszawie x x
remont i konserwacja budowli zatrzymają proces 
dalszego niszczenia a w konsekwencji zabezpieczą 
skutecznie skarpy brzegowe przed rozmywaniem

2470 Kamienna 234 119,962 122,635
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 2,3

2471 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

Kamienna 88,05 89,5 RZGW w Warszawie x x

Utrzymanie urządzeń wodnych w stanie zapewniającym 
prawidłową i bezpieczną eksploatację szczególnie w 
okresie przeprowadzania wód powodziowych przez 
zbiornik Brody Iłżeckie na rzece Kamiennej

2471 Kamienna 234 88,524 89,96
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 0,2

2472 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

Kamienna 89,5 98 RZGW w Warszawie x x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów, 
remont i konserwacja budowli zatrzymają proces 
dalszego niszczenia a w konsekwencji zabezpieczą 
skutecznie skarpy brzegowe przed rozmywaniem

2472 Kamienna 234 89,96 98,376
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 2,3,5

2473 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

Dopływ z Kopalni Żelaza (Potok Nr 2) 0 4,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2473 Dopływ z kopalni żelaza 234376 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289 Sieradowicki TAK 1,2,3

2474 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

Kamienna 101 103,5 RZGW w Warszawie x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów

2474 Kamienna 234 101,347 103,822
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289 Sieradowicki TAK 2

2475 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

Kamienna 103,5 103,9 RZGW w Warszawie x x
uzupełnienie narzutu kamiennego zatrzyma proces 
dalszego niszczenia a w konsekwencji zabezpieczy 
skutecznie skarpy brzegowe przed rozmywaniem

2475 Kamienna 234 103,822 104,218
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289 Sieradowicki TAK 2

2476 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

Kamienna 105 108,4 RZGW w Warszawie x x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów, 
remont i konserwacja budowli (opaski brzegowe) 
zatrzymają proces dalszego niszczenia a w konsekwencji 
zabezpieczą skutecznie skarpy brzegowe przed 
rozmywaniem

2476 Kamienna 234 105,307 108,674
powyżej 5 m na części 

odcinka
 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289, 
OCHK56 

Sieradowicki, 
Dolina Kamiennej 

TAK 2

2477 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

Lipianka (Lipianka) 0 2,25 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2477 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289 Sieradowicki TAK 0

2478 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

Ciek od Kozaczyzny (Ciek od Kozaczyzny) 0 4,1 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2478 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289, 
OCHK56 

Sieradowicki, 
Dolina Kamiennej 

TAK 0

2479 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

dopływ Lipianki (dopływ Lipianki) 0 0,9 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2479 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289 Sieradowicki TAK 0

2480 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

Ciek od Rataj (Ciek od Rataj) 0 2,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2480 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289 Sieradowicki TAK 0

2481 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

Dopływ z Sinej Wody (Ciek Sina Woda) 0 5,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2481 Dopływ z Sinej Wody 234374 0 4,993
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289, 
OCHK56 

Sieradowicki, 
Dolina Kamiennej 

TAK 1,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2482 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

Czasza Zbiornika wodnego Starachowice 96,93 98 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2482
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK289 Sieradowicki TAK 0

2483 RW2000823439
Kamienna od Żarnówki do 
Zb. Brody Iłżeckie

jaz i upust denny zb. wodnego Starachowice 96,8 96,93 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2483 Kamienna 234 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
działania planowane na 

jazie
8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2484 RW2000823459 Zb. Brody Iłżeckie Kamienna 83,56 88,05 RZGW w Warszawie x x

Utrzymanie urządzeń wodnych w stanie zapewniającym 
prawidłową i bezpieczną eksploatację szczególnie w 
okresie przeprowadzania wód powodziowych przez 
zbiornik Brody Iłżeckie na rzece Kamiennej

2484 Kamienna 234 84,078 88,524
powyżej 5 m na części 

odcinka
 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany

BZT5, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), Klasa 

wskaźnika FLORA

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE TAK W_SW_24

Przebudowa i 
remonty obiektów 
Zbiornika Wodnego 
Brody Iłżeckie oraz 
remont zabytkowego 
jazu Staszicowskiego

NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 0,1

2485 RW2000823459 Zb. Brody Iłżeckie Ciek od Stykowa (Ciek od Stykowa) 0 1,1 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2485 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany

BZT5, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), Klasa 

wskaźnika FLORA

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 0

2486 RW2000823459 Zb. Brody Iłżeckie Ciek od Jabłonnej (Ciek od Jabłonnej) 0 1,85 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2486 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany

BZT5, Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL), Fitobentos 
(wskaźnik okrzemkowy IO), Klasa 

wskaźnika FLORA

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 0

2487 RW2000823479
Kamienna od Zb. Brody 
Iłżeckie do Świśliny

Kamienna 72,1 83 RZGW w Warszawie x x x x

planowana likwidacja zatorów oraz  wycinka drzew i 
krzewów w granicach linii brzegowej koryta rzeki, 
powodujące utrudnienia w swobodnym spływie wód,  
zmniejszą zagrożenie powodziowe poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów

2487 Kamienna 234 72,731 83,524
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, Dolina 

Kamiennej 
TAK 1,2,3

2488 RW2000823479
Kamienna od Zb. Brody 
Iłżeckie do Świśliny

Kamienna 83 83,56 RZGW w Warszawie x x

Utrzymanie urządzeń wodnych w stanie zapewniającym 
prawidłową i bezpieczną eksploatację szczególnie w 
okresie przeprowadzania wód powodziowych rzeką 
Kamienną

2488 Kamienna 234 83,524 84,078
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 8 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK56 Dolina Kamiennej TAK 1,3

2489 RW2000923369
Wyżnica od Urzędówki do 
ujścia

Wyżnica 0 21,35 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2489 Wyżnica 2336 0 32,58
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki 

TAK 2,3,4,5

2490 RW2000923369
Wyżnica od Urzędówki do 
ujścia

Zimowa Rzeka 0 4,66 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2490 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH060045, 
PLB140006, 
OCHK152 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kraśnicki 

TAK 0

2491 RW2000923369
Wyżnica od Urzędówki do 
ujścia

Stara Rzeka 0 1,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2491 Wyżnica 2336 8,653 10,085
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK152 Kraśnicki TAK 0

2492 RW2000923489
Świślina od Pokrzywianki 
do ujścia

Dopływ z Godowa (Ciek od Kałkowa) 0 2,45 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw 
rolnych.Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2492 Dopływ z Godowa 234872 0,009 3,227
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, Dolina 

Kamiennej 
TAK 1,4

2493 RW2000923489
Świślina od Pokrzywianki 
do ujścia

Świślina 8,75 11,55 RZGW w Warszawie x x
Utrzymanie urządzeń wodnych w stanie zapewniającym 
prawidłową i bezpieczną eksploatację szczególnie w 
okresie przeprowadzania wód powodziowych 

2493 Świślina 2348 8,747 10,85
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260039, 
OCHK56 

Wzgórza 
Kunowskie, Dolina 

Kamiennej 
TAK 0,3

2494 RW2000923749
Chodelka od dopł. spod 
Wronowa do ujścia

Chodelka 0 25,03 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2494 Chodelka 2374 0,661 25,691
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, PK, OCHK
PLH060045, 

PLB140006, PK27, 
OCHK24 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Małopolski Przełom 
Wisły, Kazimierski 
Park Krajobrazowy, 

Chodelski 

TAK 2,3,4,5

2495 RW20006237436
Chodelka do dopł. spod 
Wronowa

Ciek Wronów 0 9,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2495 Dopływ spod Wronowa 237436 0 9,548
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT zły Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK24 Chodelski TAK 2,3

2496 RW2000923899
Bystra od dopł. spod 
Wąwolnicy do ujścia

Bystra 0 17,5 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2496 Bystra 238 0,128 17,566
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060045, PK27 

Przełom Wisły w 
Małopolsce, 

Kazimierski Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,3,4,5

2497 RW2000923899
Bystra od dopł. spod 
Wąwolnicy do ujścia

Młynówka 0 0,4 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2497 Bystra 238 3,614 4,317
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK27 Kazimierski Park 
Krajobrazowy 

NIE 4,5

2498 RW2000923899
Bystra od dopł. spod 
Wąwolnicy do ujścia

Dopływ z Okręglicy 0 3,03 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2498 Dopływ z Okręglicy 23894 0 3,022
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060015, PK27 

Płaskowyż 
Nałęczowski, 

Kazimierski Park 
Krajobrazowy 

TAK 2

2499 RW2000623892 Dopływ z Lasu Stockiego Dopływ z Lasu Stockiego 0 5,07 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2499 Dopływ z Lasu Stockiego 23892 0 5,119
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK27 Kazimierski Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,3

2500 RW200062388 Dopływ z Rzeczycy Potok Witoszyński 0 6,25 WZMiUW w Lublinie x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2500 Dopływ z Rzeczycy 2388 0 6,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK27 Kazimierski Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,3

2501 RW200062386
Bystra do dopł. spod 
Wąwolnicy

Dopływ spod Wąwolnicy 0 0,97 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2501 Dopływ spod Wąwolnicy 2386 0,005 0,979
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK27 Kazimierski Park 
Krajobrazowy 

NIE 3,4

2502 RW200062386
Bystra do dopł. spod 
Wąwolnicy

Dopływ spod Drzewiec 0 3,55 WZMiUW w Lublinie x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2502 Dopływ spod Drzewiec 23852 0 3,326
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2

2503 RW2000924159
Wieprz od Jacynki do 
Zbiornika Nielisz

Wieprz 235,08 280,7 RZGW w Warszawie x x

Usuwanie zatorów z powalonych drzew/bobry/ zmniejszy 
zagrożenie powodziowe /podtopienia lokalne użytków 
rolnych i zabudowań/ poprzez poprawę warunków 
przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów. Drożność 
koryta. Remont jazu w Turzyńcu związany z 
bezpieczeństwem obiektu.

2503 Wieprz 24 293,199 343,979
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB, PK

PLH060017, 
PLB060012, 

PLB060020, RPN, 
PK73 

Roztocze 
Środkowe, 

Roztocze, Ostoja 
Nieliska, 

Roztoczański Park 
Narodowy, 

Szczebrzeszyński 
Park Krajobrazowy 

TAK 0,1,2,3

2504 RW2000024179 Zbiornik Nielisz Por 0 3,65 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2504 Pór 24174 1,013 3,174
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB060020 Ostoja Nieliska TAK 0,2,3

2505 RW200092417499
Pór od Wierzbówki do 
ujścia

Por 3,65 17,1 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2505 Pór 24174 3,174 18,113
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  PLB, PK PLB060020, PK73 
Ostoja Nieliska, 

Szczebrzeszyński 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3,5

2506 RW200062417449 Pór do Wierzbówki Wierzbówka (Ciek S) 0 5,61 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2506 Wierzbówka 241744 0 7,169
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność ujścia 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3

2507 RW200092417499
Pór od Wierzbówki do 
ujścia

POR 17,1 33,75 WZMiUW w Lublinie x x x x x x poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 2507 Pór 24174 18,113 34,763
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

2508 RW200092417499
Pór od Wierzbówki do 
ujścia

CIEK B 0 1,1 WZMiUW w Lublinie x x x poprawa funkcjonalności, minimalizacja zagrożeń 2508 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK73 Szczebrzeszyński 
Park Krajobrazowy 

TAK 0

2509 RW200092429
Łabuńka od Czarnego 
Potoku do ujścia

Łabuńka 0 13,35 WZMiUW w Lublinie x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2509 Łabuńka 242 0 13,35
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z NIE

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

2510 RW20009243299
Wolica od dopł. spod 
Huszczki Dużej do ujścia

Wolica 10,37 15,26 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI,MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEN POWODZIOWYCH

2510 Wolica 2432 10,097 14,858
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060058, PK69 
Dolina Wolicy, 

Skierbieszowski 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3

2511 RW20009243299
Wolica od dopł. spod 
Huszczki Dużej do ujścia

Wolica 0 10,37 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

2511 Wolica 2432 0 10,097
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
presja komunalna, 

rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK PLH060030, PK69 

Izbicki Przełom 
Wieprza, 

Skierbieszowski 
Park Krajobrazowy 

TAK 2,3

2512 RW200092449
Giełczewka od Radomirki 
do ujścia

Giełczewka (Giełczew) 0 18,926 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2512 Giełczewka 244 0 19,261
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK41 Nadwieprzański 
Park Krajobrazowy 

TAK 1,2,3,4

2513 RW2000624469
Giełczewka od źródeł do 
Radomirki

Bełza (Radomirka) 0 6,88 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2513 Radomirka 2446 0 6,804
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK32 Krzczonowski Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3

2514 RW2000624469
Giełczewka od źródeł do 
Radomirki

Kosorzewianka (Kosarzewianka) 0 7,3 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2514 Radomirka 2446 5,705 14,339
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK32 Krzczonowski Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,3

2515 RW2000624469
Giełczewka od źródeł do 
Radomirki

Olszanka 0 6,2 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2515 Olszanka 24462 0 6,973
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK32 Krzczonowski Park 
Krajobrazowy 

TAK 2,3,4

2516 RW2000624512 Dopływ spod Cyganki Cyganka 0 5,2 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2516 Dopływ spod Cyganki 24512 0 5,3
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PK PK41 Nadwieprzański 
Park Krajobrazowy 

NIE 5

2517 RW2000924651
Bystrzyca od Kosarzewki 
do zb. Zemborzyckiego

Bystrzyca 32,93 46,37 RZGW w Warszawie x

Usuwanie zatorów z powalonych drzew/bobry/ 
zmniejsząy zagrożenie powodziowe /podtopienia lokalne 
użytków rolnych i zabudowań/ poprzez poprawę 
warunków przejścia wód wezbraniowych i spływu lodów. 
Drozność koryta. 

2517 Bystrzyca 246 49,042 60,531
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego oraz 
możliwość migracji 

organizmów 
wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK29 Czerniejowski TAK 2,3

2518 RW2000624649 Ciemięga Krężniczanka 0 23,08 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2518 Ciemięga 2464 0 23,004
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK29 Czerniejowski TAK 1,2,3,5

2519 RW2000624649 Ciemięga Nędznica 0 14,9 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2519 Nędznica 24648 0 17,38
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,5

2520 RW2000624629 Bystrzyca do Kosarzewki Kosarzewka 0 24 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2520 Kosarzewka 2462 0 21,342
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK29 Czerniejowski TAK 2,3,4,5

2521 RW2000624629 Bystrzyca do Kosarzewki Doprowadzalnik Nadleśnictwa Świdnik 0 2,4 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x

Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym 
utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, 
linii telekomunikacyjncyh oraz innych 
urządzeń;zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i 
funkcjonalnego

2521 Kosarzewka 2462 1,046 2,649
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK29 Czerniejowski TAK 0

2522 RW2000624629 Bystrzyca do Kosarzewki Tuszówka 0 1,68 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2522 Dopływ z Tuszowa 24628 0 1,658
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK29 Czerniejowski TAK 2

2523 RW2000624629 Bystrzyca do Kosarzewki Gałęzówka 0 6,05 WZMiUW w Lublinie x x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2523 Gałęzówka 24624 0 6,701
powyżej 5 m na części 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK29 Czerniejowski TAK 2,4,5

2524 RW2000624649 Ciemięga Ciek spod Matczyna 0 3,1 WZMiUW w Lublinie x x x x x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz spływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią

2524 Dopływ z Matczyna 24642 0 4,167
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT słaby
Fosforany, Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, rolnictwo

Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 

oraz możliwość 
migracji organizmów 

wodnych

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3
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2525 RW20009254157
Pilica od Dopływu z 
Węgrzynowa  do Dopływu 
spod Nakła

Pilica 276,2 296,7 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2525 Pilica 254 286,013 310,952
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH240016, 
PLH260018, 
OCHK178 

Suchy Młyn, Dolina 
Górnej Pilicy, 
Miechowsko-

Działoszycki (woj. 
świętokrzyskie) 

TAK 0,1,2,3,4,5

2526 RW200092541711
Pilica od Dopływu spod 
Nakła do Kanału 
Koniecpol-Radoszewnica

Kuczków 0 4,7 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym 
zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód

2526 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH240016 Suchy Młyn TAK 0

2527 RW200092541711
Pilica od Dopływu spod 
Nakła do Kanału 
Koniecpol-Radoszewnica

Kuczków 4,7 7 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2527 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2528 RW200092541711
Pilica od Dopływu spod 
Nakła do Kanału 
Koniecpol-Radoszewnica

Niwiarski 0 3 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2528 Rów Niwski 25417142 0,211 3,112
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH260018 Dolina Górnej 
Pilicy 

TAK 2

2529 RW200092541711
Pilica od Dopływu spod 
Nakła do Kanału 
Koniecpol-Radoszewnica

Pilica 264,728 276,2 ŚZMiUW w Katowicach x x x x x x x x
utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, 
zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód

2529 Pilica 254 275,854 286,013
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH PLH240016, 
PLH260018 

Suchy Młyn, Dolina 
Górnej Pilicy 

TAK 1,2,3,5

2530 RW200023254229 Czarna z Olszówki Czarna z Mnina (Potok Mokra ) 0 2,84 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2530 Czarna 254224 0 2,847
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260004, 
OCHK143 

Ostoja 
Przedborska, 

Konecko-
Łopuszniański 

TAK 1,2

2531 RW200023254229 Czarna z Olszówki Czarna z Mnina (Potok Mokra ) 2,84 7,3 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2531 Czarna 254224 2,847 7,302
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 23 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260004, 
OCHK143 

Ostoja 
Przedborska, 

Konecko-
Łopuszniański 

TAK 2

2532 RW2000925429
Czarna Włoszczowska od 
Czarnej z Olszówki do 
ujścia

Czarna (Czarna Włoszczowska) 0 15,35 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastająch dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki. Tego typu prace przyczynią się do 
poprawy przepustowości koryta rzeki oraz poprawią 
swobodny spływ i ograniczą skutki spływu wielkich wód w 
tym powodziowych i roztopowych oraz zapewnią 
obiektom prawidłowe działanie nawadniająco - 
odwadniające. Również zapobiegną erozji dennej i 
brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) 
prowadzone będzie głównie w celu powiększenia 
zdolności przepustowej koryta lub dla wzmocnienia 
systemu korzeniowego roślinności porastającej skarpę. 
Należy podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i 
skutków uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w 
konstrukcji budowli, dość szybko poprawią drożność 
koryta rzeki i budowli. Odpowiednio zaplanowane i 
realizowane prace utrzymaniowe w znacznym stopniu 
pomagą w utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane 
środki minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzwenej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 
Realizacja prac będzie miała na celu usunięcie awarii i 
uszkodzeń oraz dokonywanie okresowych przeglądów 
technicznych budowli. Poprawi to i zapewni sprawne 
działanie budowli. Z racjonalego punktu widzenia wynika, 
że wszelkie działania związane z konserwacją i 
przeglądem budowli przyczynią się do poprawy stanu 
bezpieczeństwa i efektywności ich działania i 
funkcjonowania.

2532 Czarna 2542 0,008 15,385
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH260018, 
OCHK2481, 
OCHK2482 

Dolina Górnej 
Pilicy, Przedborski 

(Łódzki), 
Przedborski 

(Świętokrzyski) 

TAK 1,2,3

2533 RW2000925429
Czarna Włoszczowska od 
Czarnej z Olszówki do 
ujścia

Czarna (Czarna Włoszczowska) 15,35 18,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x

Realizacja prac będzie miała na celu utrzymanie rzeki, 
polegające na wykaszaniu roślin z dna i brzegów, 
usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, 
drzew i krzewów porastających dno i brzeg, przeszkód 
naturalnych oraz namułu i rumoszu, zasypywaniu wyrw w 
brzegach i dnie rzeki. Tego typu prace przyczynią się do 
poprawy przepustowości koryta rzeki oraz poprawią 
swobodny spływ i ograniczą skutki spływu wielkich wód w 
tym powodziowych i roztopowych oraz zapewnią 
obiektom prawidłowe działanie nawadniająco - 
odwadniające. Również zapobiegną erozji dennej i 
brzegowej cieku. Usuwanie roślinności (np. wykaszanie) 
prowadzone będzie głównie w celu powiększenia 
zdolności przepustowej koryta lub dla wzmocnienia 
systemu korzeniowego roślinności porastającej skarpę. 
Należy podkreślić, że zlikwidowane w porę przyczyny i 
skutków uszkodzeń zarówno w korycie cieku, jak i w 
konstrukcji budowli, dość szybko poprawią drożność 
koryta rzeki i budowli. Odpowiednio zaplanowane i 
realizowane prace utrzymaniowe w znacznym stopniu 
pomagą w utrzymaniu koryta cieku. Zaproponowane 
środki minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim 
ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta oraz 
m.in. zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie 
skarp, bedą sprzyjały odtworzeniu się roślinności 
naddrzewnej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk. 
Reasumując, należy więc stwierdzić, że prace związane z 
utrzymaniem niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak 
może spowodować zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. 

2533 Czarna 2542 15,385 18,551
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK
PLH260018, 

PK4701, 
OCHK2482 

Dolina Górnej 
Pilicy, Przedborski 
Park Krajobrazowy 

(Świętokrzyski), 
Przedborski 

(Świętokrzyski) 

TAK 2,4

2534 RW20005254419
Czarna Maleniecka od 
źródel do Krasnej bez 
Krasnej

Czarna Maleniecka 48 60,3 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych  odbywać się będzie na 
wnioski mieszkańców i loklanych jednostek 
samorządowych  na obszarze o charakterze 
zabudowanym punktowo w m. Niebo,  Sielpia Mała . 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów zabudowanych w czasie trwania wezbrania 
powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu znacznych 
strat materialnych i roszczeń osób prywatnych.Natomiast 
na pozostałym odcinku prace będą wykonywane doraźnie 
w miarę potrzeb, tj w przypadku powstawania 
ewentualnych tam bobrowych  i przetamowań ze śmieci  , 
zatorów  utrudniajacych swobodny przepływ wód  
mogących stwarzać zagrożenie lokalnych podtopień  w 
okolicach terenów zamieszkałych i zbiornika wodnego 
"Sielpia". Należy mieć na uwadze nadrzędny interes 
społeczny oraz fakt braku rozwiazań alternatywnych

2534 Czarna 2544 59,003 73,236
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 5 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły leśna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1,2

2535 RW20009254451
Czarna Maleniecka od 
Krasnej do wypływu ze Zb. 
Sielpia

Czarna Maleniecka 39,65 48 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych  odbywać się będzie na 
wnioski mieszkańców i loklanych jednostek 
samorządowych  na obszarze o charakterze 
zabudowanym punktowo w m. Jacentów  . Dodatkową 
korzyścią płynącą z wykonania wnioskowanych prac jest 
ograniczenie ryzyka zalania terenów zabudowanych w 
czasie trwania wezbrania powodziowego oraz 
ponoszonych z tego tytułu znacznych strat materialnych i 
roszczeń osób prywatnych.Natomiast na pozostałym 
odcinku prace będą wykonywane doraźnie w miarę 
potrzeb, tj w przypadku powstawania ewentualnych tam 
bobrowych  i przetamowań ze śmieci  , zatorów  
utrudniajacych swobodny przepływ wód  mogących 
stwarzać zagrożenie lokalnych podtopień  w okolicach 
terenów zamieszkałych. Należy mieć na uwadze 
nadrzędny interes społeczny oraz fakt braku rozwiazań 
alternatywnych

2535 Czarna 2544 49,34 59,003
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry naturalna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1,2

2536 RW20009254479
Czarna Maleniecka od 
Plebanki do Barbarki

Ciek w Rudzie Malenieckiej 0 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze zabudowanym. Dodatkową korzyścią płynącą 
z wykonania wnioskowanych prac jest ograniczenie 
ryzyka zalania terenów zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2536 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 0

2537 RW20009254479
Czarna Maleniecka od 
Plebanki do Barbarki

Ciek od Młotkowic 0,65 2,15 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2537 Dopływ spod Starej Wsi 254472 0,651 2,158
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK143 Konecko-
Łopuszniański

TAK 2

2538 RW20009254479
Czarna Maleniecka od 
Plebanki do Barbarki

Czarna Maleniecka 26 31,19 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Ralizacja prac utrzymaniowych  odbywać się będzie na 
wnioski mieszkańców i loklanych jednostek 
samorządowych  na obszarze o charakterze 
zabudowanym punktowo w m. Kołoniec, Maleniec   . 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów zabudowanych w czasie trwania wezbrania 
powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu znacznych 
strat materialnych i roszczeń osób prywatnych.Natomiast 
na pozostałym odcinku prace będą wykonywane doraźnie 
w miarę potrzeb, tj w przypadku powstawania 
ewentualnych tam bobrowych  i przetamowań ze śmieci  , 
zatorów  utrudniajacych swobodny przepływ wód  
mogących stwarzać zagrożenie lokalnych podtopień  w 
okolicach terenów zamieszkałych i zbiornika wodnego 
"Maleniec". Należy mieć na uwadze nadrzędny interes 
społeczny oraz fakt braku rozwiazań alternatywnych

2538 Czarna 2544 33,545 39,551
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1,2

2539 RW20009254479
Czarna Maleniecka od 
Plebanki do Barbarki

Czarna Maleniecka 31,19 38 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych  odbywać się będzie na 
wnioski mieszkańców i loklanych jednostek 
samorządowych  na obszarze o charakterze 
zabudowanym punktowo w m.Ruda Maleniecka   . 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów zabudowanych w czasie trwania wezbrania 
powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu znacznych 
strat materialnych i roszczeń osób prywatnych.Natomiast 
na pozostałym odcinku prace będą wykonywane doraźnie 
w miarę potrzeb, tj w przypadku powstawania 
ewentualnych tam bobrowych  i przetamowań  ze śmieci , 
zatorów  utrudniajacych swobodny przepływ wód  
mogących stwarzać zagrożenie lokalnych podtopień  w 
okolicach terenów zamieszkałych .Należy mieć na uwadze 
nadrzędny interes społeczny oraz fakt braku rozwiazań 
alternatywnych

2539 Czarna 2544 39,551 47,431
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1,2,3,4

2540 RW20009254459
Czarna Maleniecka od 
Zbiornika Sielpia do 
Plebanki

Czarna Maleniecka 38 39,65 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych  odbywać się będzie na 
wnioski mieszkańców i loklanych jednostek 
samorządowych   punktowo .  Prace będą wykonywane 
doraźnie w miarę potrzeb, tj w przypadku powstawania 
ewentualnych tam bobrowych  i przetamowań  ze śmieci , 
zatorów  utrudniajacych swobodny przepływ wód  
mogących stwarzać zagrożenie lokalnych podtopień  w 
okolicach terenów zamieszkałych . Należy mieć na 
uwadze nadrzędny interes społeczny oraz fakt braku 
rozwiazań alternatywnych

2540 Czarna 2544 47,431 49,34
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych dobry naturalna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 1

2541 RW20009254479
Czarna Maleniecka od 
Plebanki do Barbarki

Czarna Maleniecka (Kanał ulgi Kołoniec ) 0 2,66 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych  odbywać się będzie na 
wnioski mieszkańców i loklanych jednostek 
samorządowych na obszarze o charakterze rolniczym 
zapewni optymalne uwilgotnienie w glebie i przyczyni się 
do rozwoju gospodarstw rolnych . Ponadto w tym rejonie 
znajdują sie znaczne powierzchnie obiektów stawowych. 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. Należy 
mieć na uwadze nadrzędny interes społeczny oraz fakt 
braku rozwiazań alternatywnych. Kanał Ulgi Kołoniec 
stanowi ujęcie wód dla okolicznych stawów.

2541 Kanał Ulgi 254478 0 2,748
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH260015, 
OCHK143, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański, 
Piliczański 

TAK 1,2,3

2542 RW20009254479
Czarna Maleniecka od 
Plebanki do Barbarki

Dopływ spod Starej Wsi (Ciek od Młotkowic ) 0 0,65 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych na obszarze o 
charakterze rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie 
w glebie i przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych 
Dodatkową korzyścią płynącą z wykonania 
wnioskowanych prac jest ograniczenie ryzyka zalania 
terenów rolnych i zabudowanych w czasie trwania 
wezbrania powodziowego oraz ponoszonych z tego tytułu 
znacznych strat materialnych i roszczeń osób prywatnych. 
Zmniejszenie ryzyka wylewu wód rzecznych ograniczy 
ponadto czasowe wyłączenie z funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, komunalnej, gazowej i 
telekomunikacyjnej oraz powstania zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w skutek skażenia środowiska 
naturalnego poprzez dostanie się wód wezbraniowych do 
sieci komunalnej lub instalacji przemysłowych. 

2542 Dopływ spod Starej Wsi 254472 0 0,651
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 2,4
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2543 RW20009254479
Czarna Maleniecka od 
Plebanki do Barbarki

Czarna Maleniecka (Kanał Ulgi Staszica) 0 1,8 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych  odbywać się będzie na 
wnioski mieszkańców i loklanych jednostek 
samorządowych   punktowo na obszarze o charakterze 
rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie w glebie i 
przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych .  Kanał Ulgi 
Staszica jest w całości uregulowany (3500m) i stanowi 
doprowadzalnik do zbiornika wodnego Maleniec. Ponadto 
na omawianym terenie w ramach zadania inwestycyjnego 
został wykonany obiekt melioracyjny „Koliszowy” i 
„Jasion”, polegający na odwodnianiu i nawodnianiu 
użytków zielonych rowami otwartymi siecią 
drenarską.Realizacja prac udrożnieniowych górnego 
odcinka rzeki jest konieczna, gdyż w okresach letnich do 
zbiornika w Maleńcu dopływa bardzo mała ilość wody. 
Przyczynia się to zbyt niskiego stanu wody w zbiorniku. 
Ponadto  kanał na przedmiotowym odcinku posiada 
nieduży podłużny spadek, stwarzając tym samym 
dogodne warunki do odkładania się namułu. 

2543 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 0

2544 RW20006254476 Dopływ spod Grębenic Czarna Maleniecka (Kanał Ulgi Staszica) 1,8 3,5 ŚZMiUW w Kielcach x x x x x x x x

Realizacja prac utrzymaniowych  odbywać się będzie na 
wnioski mieszkańców i loklanych jednostek 
samorządowych   punktowo na obszarze o charakterze 
rolniczym zapewni optymalne uwilgotnienie w glebie i 
przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych . anał Ulgi 
Staszica jest w całości uregulowany (3500m) i stanowi 
doprowadzalnik do zbiornika wodnego Maleniec. Ponadto 
na omawianym terenie w ramach zadania inwestycyjnego 
został wykonany obiekt melioracyjny „Koliszowy” i 
„Jasion”, polegający na odwodnianiu i nawodnianiu 
użytków zielonych rowami otwartymi siecią drenarską. 
Realizacja prac udrożnieniowych górnego odcinka rzeki 
jest konieczna, gdyż w okresach letnich do zbiornika w 
Maleńcu dopływa bardzo mała ilość wody. Przyczynia się 
to zbyt niskiego stanu wody w zbiorniku. Ponadto  kanał 
na przedmiotowym odcinku posiada nieduży podłużny 
spadek, stwarzając tym samym dogodne warunki do 
odkładania się namułu. 

2544 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE TAK TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK143 

Dolina Czarnej, 
Konecko-

Łopuszniański 
TAK 0

2545 RW20009254479
Czarna Maleniecka od 
Plebanki do Barbarki

 Młynówka II Czarnej Malenieckiej 0 3,532 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x
Taki stan rzeczy znacznie utrudnia swobodny przepływ 
wód w tym wód powodziowych.

2545 Czarna 2544 22,789 26,234
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Piliczański 

TAK 0,1,3

2546 RW20009254499
Czarna Maleniecka od 
Barbarki do ujścia

 Czarna Maleniecka (Czarna Konecka) 15,488 17,307 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
Należy mieć na uwadze nadrzędny interes społeczny oraz 
fakt braku rozwiazań alternatywnych

2546 Czarna 2544 15,403 17,225
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Piliczański 

TAK 2

2547 RW20006254489 Barbarka  Czarna Maleniecka (Czarna Konecka) 22,9 27,2 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki

2547 Barbarka 25448 0,005 0
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Piliczański 

TAK 1,2,3

2548 RW20009254479
Czarna Maleniecka od 
Plebanki do Barbarki

 Czarna Maleniecka (Czarna Konecka) 27,2 32,178 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki

2548 Czarna 2544 26,234 31,057
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_144_W

Udrożnienie rzeki 
Czarna Konecka 
(Maleniecka) w km 
27+760-83+800

NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Piliczański 

TAK 1,2

2549 RW20009254499
Czarna Maleniecka od 
Barbarki do ujścia

 Czarna Maleniecka (Czarna Konecka) 20,055 22,9 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x
swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki

2549 Czarna 2544 19,975 22,789
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Piliczański 

TAK 2,3

2550 RW20009254499
Czarna Maleniecka od 
Barbarki do ujścia

Czarna Maleniecka (Konecka) 0 15,488 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

2550 Czarna 2544 0,034 15,403
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK
PLH100008, 

PLH260015, PK55, 
OCHK219 

Dolina Środkowej 
Pilicy, Dolina 

Czarnej, Sulejowski 
Park Krajobrazowy, 

Piliczański 

TAK 1,2,3

2551 RW20009254499
Czarna Maleniecka od 
Barbarki do ujścia

Czarna Maleniecka (Konecka) 17,306 20,055 WZMiUW w Łodzi x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki i budowli, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

2551 Czarna 2544 17,225 19,975
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Piliczański 

TAK 2,3

2552 RW200062544929 Czarna  Młynówka I Czarnej Malenieckiej 0 5,887 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych,
utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta 
rzeki, dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód 

2552 Czarna 254494 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 6 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH260015, 
OCHK219 

Dolina Czarnej, 
Piliczański 

TAK 0,3,4,5

2553 RW20009254523
Luciąża od zb. 
Cieszanowice do 
Bogdanówki

Luciąża 21,5 29,675 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, utrzymywanie w 
należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli, 
dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód

2553 Luciąża 254534 21,882 30,293
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna niska emisja Z NIE
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,2,3

2554 RW20009254859
Drzewiczka od Wąglanki 
do Brzuśni

 Drzewiczka 33,817 57,561 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2554 Drzewiczka 2548 34,023 57,693
powyżej 5 m na części 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

2555 RW20009254859
Drzewiczka od Wąglanki 
do Brzuśni

 Młynówka Drzewiczki 0 0,494 WZMiUW w Łodzi x x x x x x x x

swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan 
tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed 
rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów 
drenarskich

2555 Drzewiczka 2548 44,632 45,126
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 9 mała rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), 
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
Z NIE

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

2556 RW30001757425
Bezleda od źródeł do 
granicy państwa

Bezleda (Bezledka) 0 4,882 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. Regulacja przepływu wody.

2556 Bezleda 5742 4,787 9,069
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Świeżej

NAT UMIARKOWANY OWO, Azot Kjeldahla DOBRY brak danych ZŁY rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,2

2557 RW30001757425
Bezleda od źródeł do 
granicy państwa

Bezleda (Bezledka) 4,882 7,669 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2557 Bezleda 5742 9,069 11,851
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Świeżej

NAT UMIARKOWANY OWO, Azot Kjeldahla DOBRY brak danych ZŁY rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 2,3

2558 RW30001757425
Bezleda od źródeł do 
granicy państwa

Bezleda (Bezledka) 7,669 8,418 ZMiUW w Olsztynie x x x Odwodnienie przed zalaniem doliny. 2558 Bezleda 5742 11,851 12,599
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Świeżej

NAT UMIARKOWANY OWO, Azot Kjeldahla DOBRY brak danych ZŁY rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 3

2559 RW30001757425
Bezleda od źródeł do 
granicy państwa

Bezleda (Bezledka) 8,418 8,765 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2559 Bezleda 5742 12,599 12,946
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Świeżej

NAT UMIARKOWANY OWO, Azot Kjeldahla DOBRY brak danych ZŁY rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 3

2560 RW30001757425
Bezleda od źródeł do 
granicy państwa

Bezleda (Bezledka) 8,765 11,728 ZMiUW w Olsztynie x x x Utrzymanie właściwego przepływu i koryta rzeki. 2560 Bezleda 5742 12,946 15,915
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Świeżej

NAT UMIARKOWANY OWO, Azot Kjeldahla DOBRY brak danych ZŁY rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

TAK 1,2,3

2561 RW30001757425
Bezleda od źródeł do 
granicy państwa

Bezleda (Bezledka) 11,728 12,493 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2561 Bezleda 5742 15,915 16,68
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Świeżej

NAT UMIARKOWANY OWO, Azot Kjeldahla DOBRY brak danych ZŁY rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

TAK 1

2562 RW30001757425
Bezleda od źródeł do 
granicy państwa

Bezleda (Bezledka) 12,493 12,841 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2562 Bezleda 5742 16,68 17,005
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Świeżej

NAT UMIARKOWANY OWO, Azot Kjeldahla DOBRY brak danych ZŁY rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

TAK 1

2563 RW70000582499
Gołdapa (Kanał Brożajcki) 
od Starej Gołdapy do 
ujścia

Kanał Brożajcki 0 7,505 ZMiUW w Olsztynie x x x  x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2563 Gołdapa 5824 0 7,492
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SCW
dobry i powyżej 

dobrego
Ichtiofauna dobry brak danych dobry naturalna brak NZ TAK

utrzymanie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_004_P

Odtworzenie - 
kształtowanie 

przekroju 
podłużnego i 

poprzecznego oraz 
układu poziomego 

koryta Kanału 
Brożajckiego w km 
0+000 - 7+560, gm. 
Budry, gm. Banie 
Mazurskie, woj. 

warmińsko-
mazurskie

NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280049, 
PLB280011, 

OCHK51 

Niecka Skaliska, 
Lasy Skaliskie, 

Dolina Goldapy i 
Węgorapy 

TAK 2,3,4

2564 RW7000058449569 Kanał Elżbiety Struga Elżbiety 0 4,6 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie drożności koryta dla swobodnego spływu 
wód.

2564 Kanał Elżbiety 5844956 0,135 4,764
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1,2

2565 RW7000058449569 Kanał Elżbiety Struga Elżbiety 4,6 5,74 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie drożności koryta dla swobodnego spływu 
wód oraz zabezpieczenie ppow zabudowań 
zlokalizowanych nad rzeką.

2565 Kanał Elżbiety 5844956 4,764 5,909
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227, 
OCHK85 

Pojezierza 
Olsztyńskiego, 

Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 2

2566 RW7000058449569 Kanał Elżbiety Struga Elżbiety 5,74 7,966 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie drożności koryta dla swobodnego spływu 
wód.

2566 Kanał Elżbiety 5844956 5,909 8,051
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 1,2

2567 RW7000058449569 Kanał Elżbiety Struga Elżbiety 7,966 11,29 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód w celu ochrony użytków rolnych oraz pobliskich 
budynków.

2567 Kanał Elżbiety 5844956 8,051 11,365
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 2,3,5

2568 RW7000058449569 Kanał Elżbiety Struga Elżbiety 11,29 14,981 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2568 Kanał Elżbiety 5844956 11,365 15,038
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SCW poniżej dobrego brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

NIE 5

2569 LW30527 Rydzówka Kanał Mazurski 2,5 9,5 RZGW w Warszawie x
Usunięcie przemiałów i oczyszczenie koryta kanału 
poprawi warunki przejścia wód i spływu lodów

2569 Kanał Mazurski 5849886 15,245 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 5a jezioro

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT brak danych brak danych brak danych brak danych zły rolna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280044, 
OCHK135 

Ostoja nad 
Oświnem, Jeziora 

Oświn 
TAK 0,2,3

2570 RW7000058498861
Kanał Mazurski z jez. 
Rydzówka do granicy 
państwa

Kanał Mazurski 9,5 20,2 RZGW w Warszawie x x

Usunięcie przemiałów i oczyszczenie koryta kanału 
poprawi warunki przejścia wód i spływu lodów; budowla 
uległa częściowemu zniszczeniu - brak napraw 
doprowadzi do dalszej destrukcji

2570 Kanał Mazurski 5849886 3,891 15,245
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280044, 
PLB280015, 
OCHK135 

Ostoja nad 
Oświnem, Ostoja 

Warmińska, 
Jeziora Oświn 

TAK 1,2,3

2571 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Kanał Mazurski 0 2,5 RZGW w Warszawie x
Usunięcie przemiałów i oczyszczenie koryta kanału 
poprawi warunki przejścia wód i spływu lodów

2571 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK
PLH280045, 
OCHK135, 
OCHK151 

Ostoja 
Północnomazurska, 

Jeziora Oświn, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich 

TAK 0

2572 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Elma 16,701 22,23 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2572 Elma 58474 16,659 22,144
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

TAK 2,5

2573 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Elma 22,23 30,92 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2573 Elma 58474 22,144 30,812
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

NIE 3,5

2574 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Elma 30,92 33,32 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2574 Elma 58474 30,812 33,195
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

TAK 2,5

2575 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Elma 33,32 39,228 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2575 Elma 58474 33,195 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

TAK 1,2,3,4,5

2576 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Elma 39,228 42,9 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2576 Dopływ z Dulsin 5847414 0,529 4,051
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1

2577 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Gąska 0 3,84 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2577 Goska 584744 0,004 3,821
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

NIE 3,5

2578 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Gąska 3,84 5,1 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2578 Goska 584744 3,821 5,084
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

NIE 5

2579 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Gąska 5,1 8,6 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2579 Goska 584744 5,084 8,342
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

TAK 2,5

2580 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Górowska 0 7,166 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2580 Górowska Młynówka 584746 0,003 7,46
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

TAK 1,2

2581 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Górowska 7,166 10,295 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2581 Górowska Młynówka 584746 7,46 10,619
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 2,3

2582 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Górowska 10,295 12,732 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2582 Górowska Młynówka 584746 10,619 12,923
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,2

2583 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Górowska 12,732 15,562 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2583 Górowska Młynówka 584746 12,923 15,758
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,2

2584 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Górowska 16,026 18,918 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2584 Górowska Młynówka 584746 16,392 19,287
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK330 

Ostoja Warmińska, 
Wzniesień 
Górowskich 

TAK 1,2

2585 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Górowska 19,177 19,59 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2585 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK330 

Ostoja Warmińska, 
Wzniesień 
Górowskich 

TAK 0

2586 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Górowska 19,59 19,7 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2586 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK330 

Ostoja Warmińska, 
Wzniesień 
Górowskich 

TAK 0

2587 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Kamionka 0 7,378 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2587 Kamienna 5847462 0 7,249
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

TAK 1,2

2588 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Kamionka 7,378 9,65 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2588 Kamienna 5847462 7,249 9,489
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,2

2589 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Powarszynka 0 1,617 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2589 Powarszynka 584748 0 1,61
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Elmy 

NIE 5

2590 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Powarszynka 1,705 2,99 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2590 Powarszynka 584748 1,698 2,989
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 3,5

2591 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Powarszynka 2,99 3,92 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2591 Powarszynka 584748 2,989 3,891
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 3

2592 RW700017584748
Elma od źródeł do 
Powarszynki

Powarszynka 3,9 8,71 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2592 Powarszynka 584748 3,891 8,621
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry OWO dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 3,5

2593 RW700017584752 Dopływ z Worgielit Powarszynka 8,71 11,12 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2593 Dopływ z Worgielit 584752 7,51 9,85
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 2,3

2594 RW700017584752 Dopływ z Worgielit Powarszynka 11,12 11,5 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2594 Dopływ z Worgielit 584752 7,143 7,51
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 2

2595 RW7000175847729 Wirwilcka Młynówka Wirwilcka Młynówka (Wirwildzka) 0 10,58 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2595 Wirwilcka Młynówka 584772 0,013 10,383
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK49 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Dolnej Łyny 

TAK 1,2,3

2596 RW7000175847729 Wirwilcka Młynówka Wirwilcka Młynówka (Wirwildzka) 10,58 13,513 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2596 Wirwilcka Młynówka 584772 10,383 13,314
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 2,5

2597 RW7000175847729 Wirwilcka Młynówka Wirwilcka Młynówka (Wirwildzka) 13,513 13,761 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2597 Wirwilcka Młynówka 584772 13,314 13,559
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 5

2598 RW7000175847729 Wirwilcka Młynówka Wirwilcka Młynówka (Wirwildzka) 13,761 16,722 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2598 Wirwilcka Młynówka 584772 13,559 16,376
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 5

2599 RW7000175847729 Wirwilcka Młynówka Wirwilcka Młynówka (Wirwildzka) 18,084 18,518 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2599 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 0

2600 RW700017584792 Borycka Struga Borycka Struga (Borycka) 0 4,1 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2600 Borycka Struga 584792 0,013 4,015
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 3

2601 RW700017584792 Borycka Struga Borycka Struga (Borycka) 4,1 6,2 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2601 Borycka Struga 584792 4,015 6,11
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 3,5

2602 RW700017584792 Borycka Struga Borycka Struga (Borycka) 6,2 8,172 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2602 Borycka Struga 584792 6,11 8,002
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 5

2603 RW700017584792 Borycka Struga Borycka Struga (Borycka) 8,172 12,7 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2603 Borycka Struga 584792 8,002 12,532
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 5

2604 RW700017584792 Borycka Struga Borycka Struga (Borycka) 12,7 13,224 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2604 Borycka Struga 584792 12,532 13,053
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 5

2605 RW700017584792 Borycka Struga Borycka Struga (Borycka) 13,224 14,65 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2605 Borycka Struga 584792 13,053 14,481
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 5

2606 RW700017584849 Rawa Rawa 0 0,6 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2606 Rawa 58484 0 0,596
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 2,5

2607 RW700017584849 Rawa Rawa 2,6 12,424 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2607 Rawa 58484 2,557 12,354
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

2608 RW700017584849 Rawa Rawa 12,424 13,092 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2608 Rawa 58484 12,354 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2609 RW700017584849 Rawa Rawa 13,092 13,807 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2609 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2610 RW700017584849 Rawa Rawa 13,807 13,897 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2610 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2611 RW700017584849 Rawa Rawa 13,897 14,124 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2611 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2612 RW700017584854 Runia Runia 0 1,966 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2612 Runia 584854 0 1,968
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

NIE 5

2613 RW700017584854 Runia Runia 1,966 5,551 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2613 Runia 584854 1,968 5,55
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 5

2614 RW700017584854 Runia Runia 5,551 14,71 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2614 Runia 584854 5,55 14,724
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2615 RW700017584866
Liwna od źródeł do 
dopływu spod Starej 
Różanki

Liwna 23,087 39,283 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2615 Liwna 58486 23,151 39,197
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK
A_005_P
A_087_P

Odtworzenie - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Liwna, 
gm. Barciany, 
Srokowo, woj. 
warmińsko-
mazurskie
Odtworzenie-
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego rzeki 
Liwna, gm. Barciany, 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 3,4,5
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2616 RW7000175848689 Sołka Sołka 0 1,612 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2616 Sołka 584868 0 1,611
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

NIE 4,5

2617 RW7000175848689 Sołka Sołka 1,612 7,819 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2617 Sołka 584868 1,611 7,826
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

NIE 3,4,5

2618 RW7000175848689 Sołka Sołka 7,819 11,655 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2618 Sołka 584868 7,826 11,679
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 4,5

2619 RW700017584872 Mamłak Mamłak (Mamlak) 0 14,398 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2619 Mamłak 584872 0,006 14,39
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

NIE 3,5

2620 RW700017584874 Dopływ spod Masun Graniczna 0 5,169 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2620 Dopływ spod Masun 584874 0,001 5,173
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

NIE 3,5

2621 RW700017584874 Dopływ spod Masun Graniczna 5,169 7,034 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2621 Dopływ spod Masun 584874 5,173 7,038
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,5

2622 RW700017584874 Dopływ spod Masun Graniczna 7,034 8,088 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2622 Dopływ spod Masun 584874 7,038 8,087
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,4

2623 RW700017584874 Dopływ spod Masun Graniczna 8,088 8,329 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2623 Dopływ spod Masun 584874 8,087 8,327
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 4

2624 RW700017584874 Dopływ spod Masun Graniczna 8,513 9,666 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2624 Dopływ spod Masun 584874 8,513 9,662
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 4

2625 RW7000175848852 Kanał Unikowo Kanał Unikowo (Unikowo) 0 1,281 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2625 Kanał Unikowo 5848852 0,004 1,295
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 5

2626 RW7000175848852 Kanał Unikowo Kanał Unikowo (Unikowo) 1,281 6,097 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2626 Kanał Unikowo 5848852 1,295 6,026
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2627 RW7000175848852 Kanał Unikowo Kanał Unikowo (Unikowo) 6,097 7,19 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2627 Kanał Unikowo 5848852 6,026 7,122
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

2628 RW7000175848852 Kanał Unikowo Kanał Unikowo (Unikowo) 7,445 8,424 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2628 Kanał Unikowo 5848852 7,376 8,354
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4

2629 RW7000175848852 Kanał Unikowo Kanał Unikowo (Unikowo) 10,742 16,26 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2629 Kanał Unikowo 5848852 10,677 16,193
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

2630 RW7000175848852 Kanał Unikowo Kanał Unikowo (Unikowo) 16,416 16,662 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2630 Kanał Unikowo 5848852 16,438 16,684
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2631 RW7000175848856 Stare koryto Sajny Sajna - stare koryto 0 5,134 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2631 Stare koryto Sajny 5848856 0,18 5,244
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna rolnictwo NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK  RP, OCHK REZ888, OCHK72
Polder Sątopy-

Samulewo, Doliny 
Rzeki Guber

NIE 5

2632 RW7000175848889 Korszynianka Korszynianka 0 16,43 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2632 Korszynianka 584888 0,021 15,994
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 0,4,5

2633 RW7000175848889 Korszynianka Korszynianka 17,272 17,914 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2633 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2634 RW700017584921
Szczurkowska Młynówka 
do granicy państwa

Szczurkowska Młynówka (Szczurkowska) 0 8,159 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2634 Szczurkowska Młynówka 58492 5,788 12,991
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 3,5

2635 RW700017584965
Omęt od źródeł do granicy 
państwa

Młynówka 0 0,029 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2635 Młynówka 584964 0 0,026
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK135 

Ostoja Warmińska, 
Jeziora Oświn 

NIE 4

2636 RW700017584965
Omęt od źródeł do granicy 
państwa

Młynówka 0,029 1,261 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2636 Młynówka 584964 0,026 1,254
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK135 

Ostoja Warmińska, 
Jeziora Oświn 

TAK 2,4

2637 RW700017584965
Omęt od źródeł do granicy 
państwa

Młynówka 1,261 6,73 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2637 Młynówka 584964 1,254 6,771
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK135 

Ostoja Warmińska, 
Jeziora Oświn 

NIE 3,5

2638 RW700017584965
Omęt od źródeł do granicy 
państwa

Młynówka 7,27 15,64 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2638 Młynówka 584964 7,293 15,091
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 0,4,5

2639 RW700017584965
Omęt od źródeł do granicy 
państwa

Omet 0 5,55 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2639 Omęt 58496 10,915 16,572
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK135 

Ostoja Warmińska, 
Jeziora Oświn 

TAK 1,2,3,4

2640 RW700017584965
Omęt od źródeł do granicy 
państwa

Omet 5,55 32,005 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2640 Omęt 58496 16,572 41,653
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_002_P

Odtworzenie - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Omet, 
gm. Srokowo, woj. 
warmińsko-
mazurskie

NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK135 

Ostoja Warmińska, 
Jeziora Oświn 

TAK 1,2,3,4,5

2641 RW70001758498671
Białka od źródeł do 
granicy państwa

Białka 0 5,404 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2641 Białka 584986 0,551 0,551
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK135 

Ostoja Warmińska, 
Jeziora Oświn 

TAK 0,2,3,5

2642 RW700018582329
Stara Gołdapa od 
oddzielenia się Kanału 
Brożajckiego do ujścia

Gołdapa 0 17,091 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2642 Stara Gołdapa 58232 0 17,06
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry Ichtiofauna dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280049, 
PLB280011, 

OCHK51 

Niecka Skaliska, 
Lasy Skaliskie, 

Dolina Goldapy i 
Węgorapy 

NIE 3,4,5

2643 RW700018582329
Stara Gołdapa od 
oddzielenia się Kanału 
Brożajckiego do ujścia

Grodzisko 0 9,5 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2643 Grodzisko 582322 0 9,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry Ichtiofauna dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280049, 
PLB280011, 

OCHK51 

Niecka Skaliska, 
Lasy Skaliskie, 

Dolina Goldapy i 
Węgorapy 

NIE 3,5

2644 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Grodzisko 9,5 10,964 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2644 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2645 RW70001858234
Kanał Minocki (Kanał 
Mincki)

Mincki, Kanał 0 5,917 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Utrzymanie przepływu wody, nawadnianie i odwadnianie 
przyległych do kanału gruntów.

2645 Kanał Dopływowy 582342 0,56 6,468
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280049, 
PLB280011, 

OCHK51 

Niecka Skaliska, 
Lasy Skaliskie, 

Dolina Goldapy i 
Węgorapy 

TAK 1,2,3

2646 RW7000185824329
Gołdapa od źródeł do 
Czarnej Strugi, z Czarną 
Strugą

Dzięgielka 0 17,652 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2646 Górny Potok 58242 0 16,62
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK322, 
OCHK38 

Wzgórz Szeskich, 
Dolina Błędzianki 
(woj. warmińsko-

mazurskie) 

TAK 1,2,3,4

2647 RW7000185824329
Gołdapa od źródeł do 
Czarnej Strugi, z Czarną 
Strugą

Gołdapa (rzeka Jarka) 13,809 41,242 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami. Brak konserwacji 
spowoduje podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. 
Zagrożone mogą być lokalne drogi

2647 Gołdapa 5824 73,222 100,166
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK
OCHK265, 
OCHK322, 
OCHK38 

Puszczy 
Rominckiej, 

Wzgórz Szeskich, 
Dolina Błędzianki 
(woj. warmińsko-

mazurskie) 

TAK 1,2,3

2648 RW7000185824329
Gołdapa od źródeł do 
Czarnej Strugi, z Czarną 
Strugą

Gołdapa(Czarna Struga) 0 13,246 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2648 Czarna Struga 582432 0 13,225
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK
PLH280005, PK48, 

OCHK265, 
OCHK38 

Puszcza Romincka, 
Park Krajobrazowy 

Puszczy 
Rominckiej, 

Puszczy 
Rominckiej, Dolina 

Błędzianki (woj. 
warmińsko-
mazurskie) 

TAK 1,3,4,5

2649 RW700018582469 Rów Nr 1 Rów Nr1 0 9,946 ZMiUW w Olsztynie x x x x  x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniamine mogą być budowle 
komunikacyjne i lokalne drogi.

2649 Rów Nr 1 58246 0,001 9,321
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SZCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK51 Dolina Goldapy i 
Węgorapy 

TAK 0,1,4,5

2650 RW700018582472 Różynka Różynka (Rożynka Gołdapska) 0 18,86 ZMiUW w Olsztynie x  x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami. Brak konserwacji 
spowoduje podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. 
Zagrożone mogą być lokalne drogi

2650 Różynka 582472 0,003 17,168
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK113, 
OCHK51

Grabowo, Dolina 
Goldapy i 
Węgorapy

TAK 1,2,3,4,5

2651 RW700018582474 Kanał Janki Janki 0 6,273 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych przed 
podtopieniami, zapewnienie odpływu ze zmeliorowanych 
gruntów rolnych. Brak konserwacji może spowodować 
podtopienie kilku gospodarstw rolnych położonych w 
sąsiedztwie rzeki oraz zalanie przepustów i podtopienie 
dróg lokalnych.

2651 Kanał Janki 582474 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła i ujścia 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK51 Dolina Goldapy i 
Węgorapy 

TAK 1,2,3,5

2652 RW7000185824769 Gołda Gołda (rzeka Alina) 0 20,73 ZMiUW w Olsztynie x  x x  x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami. Brak konserwacji 
spowoduje podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. 
Zagrożone mogą być lokalne drogi

2652 Gołda 582476 0,065 19,916
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH280016, 
PLB280006, 
OCHK113, 
OCHK262, 
OCHK322, 
OCHK51 

Ostoja Borecka, 
Puszcza Borecka, 
Grabowo, Puszczy 
Boreckiej, Wzgórz 
Szeskich, Dolina 

Goldapy i 

TAK 0,1,2,3,4,5

2653 RW200017262949 Kosodka Gołda 0 12,4 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta cieku i prawidłowego 
odbioru wód z urządzeń melioracji szczegółowych. Obiekt 
Kosódka, Gołda

2653 Gołda 262946 0,009 11,846
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200008, 
PLB200006 

Dolina Biebrzy, 
Ostoja Biebrzańska 

TAK 2,3,4,5

2654 RW7000185824789 Lisówka Lisówka 1,1 12,585 ZMiUW w Olsztynie x  x x  x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami. Brak konserwacji 
spowoduje podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. 
Zagrożone mogą być lokalne drogi

2654 Lisówka 582478 0,098 11,521
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280049, 
OCHK51 

Niecka Skaliska, 
Dolina Goldapy i 

Węgorapy 
TAK 1,2,3,4,5

2655 RW700020582479

Gołdapa od Czarnej Strugi 
do oddzielenia się Starej 
Gołdapy bez Starej 
Gołdapy z jez. Gołdap

Lisówka 0 1,1 ZMiUW w Olsztynie x  x x  x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami. Brak konserwacji 
spowoduje podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. 
Zagrożone mogą być lokalne drogi

2655 Gołdapa 5824 13,954 15,616
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280049, 
OCHK51 

Niecka Skaliska, 
Dolina Goldapy i 

Węgorapy 
TAK 0

2656 RW700018582529 Stare koryto Węgorapy  Irka (rzeka Irki) 0 5,457 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2656 Irka 582524 0 5,442
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280049, 
PLB280011, 

OCHK51 

Niecka Skaliska, 
Lasy Skaliskie, 

Dolina Goldapy i 
Węgorapy 

TAK 2,5

2657 RW700018582529 Stare koryto Węgorapy Stare Koryto Węgorapy 0 14,004 ZMiUW w Olsztynie x x  x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe, zapewnienie odpływu ze 
zmeliorowanych użytków rolnych. Ochrona pól 
uprawnych oraz gospodarstw przed podtopieniami.

2657 Węgorapa 582 5,204 6,255
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280049, 
PLB280011, 

OCHK51 

Niecka Skaliska, 
Lasy Skaliskie, 

Dolina Goldapy i 
Węgorapy 

TAK 0,2,3,4,5

2658 RW7000185826123 Wizga do granicy państwa Wizga 0 5,545 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

2658 Wizga 582612 4,57 10,049
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 4,5

2659 RW7000185826143
Czernica do granicy 
państwa

Czernica 0,315 5,316 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2659 Czernica 582614 6,576 10,03
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2660 RW7000185826143
Czernica do granicy 
państwa

Czernica 6,131 7,544 ZMiUW w Olsztynie x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2660 Czernica 582614 10,03 10,209
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2661 RW700018582831
Błędzianka od źródeł do 
granicy państwa

Bludzia 0 14,645 ZMiUW w Olsztynie x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2661 Bludzia 58282 0,008 13,127
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK PLH280005, PK48, 
OCHK265 

Puszcza Romincka, 
Park Krajobrazowy 

Puszczy 
Rominckiej, 

Puszczy 

TAK 1,2,3,5

2662 RW700018582831
Błędzianka od źródeł do 
granicy państwa

Błędzianka 0 15,407 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2662 Błędzianka 5828 15,359 30,127
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK PLH280005, PK48, 
OCHK265 

Puszcza Romincka, 
Park Krajobrazowy 

Puszczy 
Rominckiej, 

Puszczy 

TAK 1,2,3,4,5

2663 RW700018582831
Błędzianka od źródeł do 
granicy państwa

Bludzia (Jez. Kościelne w km 15+800 - 
18+000)

14,645 19,085 WZMiUW w Białymstoku x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

2663 Bludzia 58282 14,28 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3

2664 RW700018582831
Błędzianka od źródeł do 
granicy państwa

Błędzianka 15,407 31,112 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

2664 Błędzianka 5828 30,126 44,791
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK265 Puszczy 
Rominckiej 

NIE 3,5

2665 RW700018582831
Błędzianka od źródeł do 
granicy państwa

Krzywólka 0 1,8 WZMiUW w Białymstoku x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

2665 Bludzia 58282 16,933 18,697
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2666 RW700018582845
Żytkiejmska Struga od 
źródeł do granicy państwa

Struga Żytkiejmska 0 10,322 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2666 Żytkiejmska Struga 58284 8,244 13,595
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH,  PK, OCHK
PLH280005, 

REZ274, PK48, 
OCHK265 

Puszcza Romincka, 
Struga Żytkiejmska, 
Park Krajobrazowy 

Puszczy 
Rominckiej, 

Puszczy 

TAK 1,2,3,5

2667 RW700018582845
Żytkiejmska Struga od 
źródeł do granicy państwa

Wobałka 0 7,734 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami. Brak konserwacji 
spowoduje podtopienie gospodarstw i pól uprawnych. 
Zagrożone mogą być lokalne drogi

2667 Żytkiejmska Struga 58284 19,559 26,512
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK PLH280005, PK48, 
OCHK265 

Puszcza Romincka, 
Park Krajobrazowy 

Puszczy 
Rominckiej, 

Puszczy 

TAK 2,3,5

2668 RW700018582845
Żytkiejmska Struga od 
źródeł do granicy państwa

Wobałka 0 7,6 ZMiUW w Olsztynie
Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.

2668 Żytkiejmska Struga 58284 19,669 26,512
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK PLH280005, PK48, 
OCHK265 

Puszcza Romincka, 
Park Krajobrazowy 

Puszczy 
Rominckiej, 

Puszczy 

TAK 2,3,5

2669 RW700018584389
Kortówka z jez. Ukiel i 
Kortowskie

Kortówka 0 1,717 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Rzeka Kortówka płynie przez miasto Olsztyn. Podczas jej 
konserwacji należy zapewnić ciągły i niczym niezakłócony 
przeplyw aby nie dopuścic do podtapiania terenów 
zabudowy miasta. Utrzymanie drożności koryta rzeki 
poprzez koszenie skarp, hakowanie, usuwanie zatorów 
oraz tam bobrowych (bardzo problematycznych na tym 
odcinku rzeki). 

2669 Kortówka 58438 0 1,715
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

NIE 3,5

2670 RW700018584389
Kortówka z jez. Ukiel i 
Kortowskie

Kortówka 3,567 5,175 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Odcinek wymagający koszenia skarp, odmulenia i 
hakowania ze względu na położenie - przepływa przez 
kampus uniwersytecki. Prace mają zapewnić drożność 
koryta i swobodny spływ wody.

2670 Kortówka 58438 3,562 5,189
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2671 RW700018584389
Kortówka z jez. Ukiel i 
Kortowskie

Struga Dajtki 0 0,9 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2671 Kanał Dajtki 5843852 0,257 1,119
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,4

2672 RW700018584389
Kortówka z jez. Ukiel i 
Kortowskie

Struga Dajtki 0,9 4,01 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2672 Kanał Dajtki 5843852 1,119 4,234
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,4

2673 RW700018584389
Kortówka z jez. Ukiel i 
Kortowskie

Struga Dajtki 4,01 5,016 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2673 Kanał Dajtki 5843852 4,234 5,267
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2674 RW700018584389
Kortówka z jez. Ukiel i 
Kortowskie

Struga Dajtki 5,016 7,057 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2674 Kanał Dajtki 5843852 5,267 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SZCW poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,3

2675 RW70001858445929
Kanał Dobrąg z jez. 
Dobrąg

Struga Dobrąg 0 0,771 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2675 Kanał Dobrąg 5844592 0 0,754
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 1,3
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2676 RW70001858445929
Kanał Dobrąg z jez. 
Dobrąg

Struga Dobrąg 2,646 6,526 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2676 Kanał Dobrąg 5844592 2,599 6,448
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

NIE 5

2677 RW700018584469 Wipsówka Struga Kronowo 0 4,12 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2677 Kronowska Struga 584466 0,004 4,352
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 1,3

2678 RW700018584469 Wipsówka Struga Kronowo 4,12 11,7 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych oraz pobliskich 
zabudowań mieszkalnych.

2678 Kronowska Struga 584466 4,352 11,962
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2679 RW700018584469 Wipsówka Wipsówka 0 11,06 ZMiUW w Olsztynie x x x Utrzymanie drożności rzeki. 2679 Wipsówka 58446 0,002 11,625
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 1,2

2680 RW700018584469 Wipsówka Wipsówka 11,06 22,014 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2680 Wipsówka 58446 11,625 22,569
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,5

2681 RW70001858448899
Kanał Klebarski z jez. 
Klebarskim (EW. i 
Silickim/Kukląg)

Struga Kaborno 0 1,035 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2681 Kanał Kaborno 58448832 1,999 3,034
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK264 
Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej 

TAK 1,4

2682 RW70001858448899
Kanał Klebarski z jez. 
Klebarskim (EW. i 
Silickim/Kukląg)

Struga Kaborno 1,035 4,4 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2682 Kanał Kaborno 58448832 3,034 5,1
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK264 
Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej 

NIE 4,5

2683 RW70001858448899
Kanał Klebarski z jez. 
Klebarskim (EW. i 
Silickim/Kukląg)

Struga Klebarska 0 1,166 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2683 Kanał Klebarski 584488 0,001 1,166
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 2,5

2684 RW70001858448899
Kanał Klebarski z jez. 
Klebarskim (EW. i 
Silickim/Kukląg)

Struga Klebarska 4,699 6,231 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych oraz zabudowań 
przylegających.

2684 Kanał Klebarski 584488 4,706 6,247
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227, 
OCHK264 

Pojezierza 
Olsztyńskiego, 

Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

TAK 2,3

2685 RW70001858448899
Kanał Klebarski z jez. 
Klebarskim (EW. i 
Silickim/Kukląg)

Struga Klebarska 7,191 10,98 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych oraz licznych 
zabudowań mieszkalnych.

2685 Kanał Klebarski 584488 7,206 10,997
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK264 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

NIE 5

2686 RW70001858448899
Kanał Klebarski z jez. 
Klebarskim (EW. i 
Silickim/Kukląg)

Struga Skanda 0 1,847 ZMiUW w Olsztynie x x x x Utrzymanie drożności koryta rzeki 2686 Kanał Skanda 584488342 0 1,845
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2687 RW70001858448899
Kanał Klebarski z jez. 
Klebarskim (EW. i 
Silickim/Kukląg)

Struga Szczęsne 0 9,21 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x x

Utrzymanie drożności koryta rzeki poprzez coroczną 
pełną konserwację. Należy także przewidzieć 
przebudowę, modernizację urządzeń wodnych ze 
względu na fakt, iż struga ta przyjmuje coraz większe 
ilości wody/ścieków podczyszczonych z miasta Olsztyna 
oraz miejscowości przez które przeplywa. Pierwotne 
wymiary cieku i budowli odstają od rzeczywistości - 
przepusty, mosty i koryto cieku wymaga powiększenia 
parametrów.

2687 Kanał O.Z.O.S. 58448834 0,493 8,566
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK264 
Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej 

NIE 3,5

2688 RW7000185844929 Maruna Maruna 0 13,388 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2688 Maruna 584492 0,006 13,532
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1,2,3,5

2689 RW70001858449529 Orzechówka Struga Szynowo 0 19,633 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2689 Orzechówka 5844952 0,224 20,046
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1,2,3,5

2690 RW70001858449529 Orzechówka Struga Tuławki 0 4,23 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2690 Kanał Tuławki 58449526 0,008 4,237
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3

2691 RW70001858449529 Orzechówka Struga Tuławki 4,23 12,21 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i ochrona obszarów rolnych oraz pobliskich 
zabudowań mieszkalnych.

2691 Kanał Tuławki 58449526 4,237 12,928
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2692 RW700020584511
Łyna od dopł. z jez. Jełguń 
(Jełguńskiego) do Kanału 
Dywity

Struga Dywity 1,855 3,147 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2692 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 0

2693 RW700018584512 Kanał Dywity Struga Dywity 0 1,855 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2693 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 0

2694 RW700018584529 Stara Łyna Stara Łyna 0 11,967 ZMiUW w Olsztynie x x Utrzymanie drożności koryta rzeki 2694 Stara Łyna 58452 0,011 11,937
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280033, 
OCHK85 

Warmińskie 
Buczyny, Dolina 
Środkowej Łyny 

TAK 2,3

2695 RW700018584529 Stara Łyna Stara Łyna 11,967 12,734 ZMiUW w Olsztynie x x Utrzymanie drożności koryta rzeki 2695 Stara Łyna 58452 11,937 12,617
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1,2

2696 RW700018584529 Stara Łyna Struga Bukwałd 0 0,32 ZMiUW w Olsztynie x x x x x Utrzymanie drożności koryta rzeki. 2696 Kanał Bukwałd 584524 0,005 0,31
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 2

2697 RW700018584529 Stara Łyna Struga Bukwałd 0,32 1,92 ZMiUW w Olsztynie x x x Utrzymanie drożności koryta rzeki. 2697 Kanał Bukwałd 584524 0,31 1,904
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1,2

2698 RW700018584529 Stara Łyna Struga Bukwałd 1,92 2,106 ZMiUW w Olsztynie x x x x x Utrzymanie drożności koryta rzeki. 2698 Kanał Bukwałd 584524 1,904 2,08
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1

2699 RW700018584529 Stara Łyna Struga Warkalska 0 8,93 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2699 Warkalski Kanał 584522 0,007 8,783
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280039, 
OCHK85 

Jonkowo-Warkały, 
Dolina Środkowej 

Łyny 
TAK 1,3,5

2700 RW7000185845329 Kanał Spręcewo Struga Spręcowo-Różnowo 0 2 ZMiUW w Olsztynie x x Utrzymanie drożności koryta cieku. 2700 Kanał Spręcewo 584532 0,013 2,068
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1

2701 RW7000185845329 Kanał Spręcewo Struga Spręcowo-Różnowo 2 8,739 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i ochrona obszarów rolnych oraz pobliskich 
zabudowań mieszkalnych.

2701 Kanał Spręcewo 584532 2,068 8,882
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1,2,4,5

2702 RW7000185845329 Kanał Spręcewo Struga Spręcowo-Różnowo 8,739 10,48 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i ochrona obszarów rolnych oraz pobliskich 
zabudowań mieszkalnych.

2702 Kanał Spręcewo 584532 8,882 10,613
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

NIE 5

2703 RW7000185845349 Kanał Sętal Struga Sętal 0 4,59 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2703 Kanał Sętal 584534 0,013 4,591
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1,2

2704 RW7000185845349 Kanał Sętal Struga Sętal 4,59 10,56 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i ochrona obszarów rolnych oraz pobliskich 
zabudowań mieszkalnych.

2704 Kanał Sętal 584534 4,591 10,601
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1,2

2705 RW700018584549 Kanał Limajno Struga Limajno 0 1,253 ZMiUW w Olsztynie x x Utrzymanie drożności koryta rzeki 2705 Kanał Limajno 58454 0,01 1,272
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_027_P

Odtworzenie – 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta Strugi Limajno 
w km 0+000 – 1+270, 
gm. Dobre Miasto, 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

NIE 3

2706 RW7000185845529 Kanał Barcikowski Struga Barcikowo 0 2,1 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2706 Kanał Barcikowski 584552 0,006 2,116
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

NIE 3,5

2707 RW7000185845529 Kanał Barcikowski Struga Barcikowo 2,1 3,53 ZMiUW w Olsztynie x x x Utrzymanie drożności rzeki w celu uniknięcia podtopień. 2707 Kanał Barcikowski 584552 2,116 3,559
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

2708 RW7000185845529 Kanał Barcikowski Struga Barcikowo 3,53 7,224 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód w celu ochrony użytków rolnych oraz pobliskich 
budynków.

2708 Kanał Barcikowski 584552 3,559 6,987
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,5

2709 RW700018584569 Kwiela Kwiela 0 14,535 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód oraz ochrona obszarów wykorzystywanych rolniczo 
przed zalewaniem.

2709 Kwiela 58456 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

NIE 3,4,5

2710 RW7000185845729 Sunia Sunia 0 9,383 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2710 Sunia 584572 0,008 9,459
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_016_P

Kształtowanie 
przekroju 
poprzecznego i 
podłużnego koryta 
rzeki Suni na odcinku 
km 0 + 000:11+000 
gm. Dobre Miasto 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE NIE TAK OCHK OCHK49 Doliny Dolnej Łyny TAK 1,2,3,4

2711 RW7000185845729 Sunia Sunia 9,383 15,978 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i ochrona obszarów rolnych oraz pobliskich 
zabudowań mieszkalnych.

2711 Sunia 584572 9,459 16,133
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_016_P

Kształtowanie 
przekroju 
poprzecznego i 
podłużnego koryta 
rzeki Suni na odcinku 
km 0 + 000:11+000 
gm. Dobre Miasto 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE NIE NIE TAK 1,2,3

2712 RW7000185845729 Sunia Sunia 15,978 19,552 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i ochrona obszarów rolnych oraz pobliskich 
zabudowań mieszkalnych.

2712 Sunia 584572 16,133 19,719
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,2

2713 RW7000185845729 Sunia Sunia 19,552 26,312 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i ochrona obszarów rolnych oraz pobliskich 
zabudowań mieszkalnych.

2713 Sunia 584572 19,719 26,46
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,4,5

2714 RW700018584589 Kirsna  Kirsna 14,115 24,7 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód ma na celu 
ochronę użytków rolnych i zielonych a także gospodarstw 
przed podtopieniami.

2714 Kirsna 58458 14,437 25,013
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280046, 
OCHK49 

Swajnie, Doliny 
Dolnej Łyny 

TAK 1,2,3

2715 RW700018584589 Kirsna  Kirsna 24,7 28,496 ZMiUW w Olsztynie x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód ma na celu 
ochronę użytków rolnych i zielonych a także gospodarstw 
przed podtopieniami.

2715 Kirsna 58458 25,013 28,193
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,3

2716 RW700018584589 Kirsna  Kirsna 28,496 28,98 ZMiUW w Olsztynie x x x
Zapewnienie swobodnego spływu wód ma na celu 
ochronę użytków rolnych i zielonych a także gospodarstw 
przed podtopieniami.

2716 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2717 RW700018584589 Kirsna Struga Międzylesie 0 2,6 ZMiUW w Olsztynie x x x Utrzymanie drożności koryta cieku. 2717 Kanał Międzylesie 584584 0,006 2,779
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49 Doliny Dolnej Łyny TAK 1

2718 RW700018584589 Kirsna Struga Międzylesie 2,6 17,515 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i ochrona obszarów rolnych oraz pobliskich 
zabudowań mieszkalnych.

2718 Kanał Międzylesie 584584 2,779 17,282
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49 Doliny Dolnej Łyny TAK 1,2,3,4,5

2719 RW7000185845969 Miłogórska Struga Miłogórska Struga (Miłogórze) 0 3,112 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2719 Miłogórska Struga 584596 0,009 2,979
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49 Doliny Dolnej Łyny TAK 1,2

2720 RW7000185845969 Miłogórska Struga Miłogórska Struga (Miłogórze) 3,112 4,5 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2720 Miłogórska Struga 584596 2,979 4,368
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49 Doliny Dolnej Łyny NIE 5

2721 RW7000185845969 Miłogórska Struga Miłogórska Struga (Miłogórze) 6,551 9,146 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2721 Miłogórska Struga 584596 6,334 8,898
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2722 RW7000185845989 Redy Redy 0 9,025 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2722 Redy 584598 0,009 8,981
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49 Doliny Dolnej Łyny NIE 5

2723 RW7000185846392 Dopływ spod Krokowa Wągsty , Kanał 0 0,192 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2723 Kanał Wągsty 584614 1,312 1,503
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny TAK 1

2724 RW700018584649 Kanał Frąknowo Struga Franknowo 0 9,879 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i zabezpieczenie obszarów rolnych.

2724 Kanał Frąknowo 58464 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny TAK 2,3,5

2725 RW7000185846932 Tolknicka Struga Tolknicka Struga (Tolniki) 0 3,06 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2725 Tolknicka Struga 5846932 0,15 3,201
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny NIE 5

2726 RW7000185846932 Tolknicka Struga Tolknicka Struga (Tolniki) 4,1 8,03 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2726 Tolknicka Struga 5846932 4,238 8,165
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2727 RW7000185846932 Tolknicka Struga Tolknicka Struga (Tolniki) 8,12 9,417 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2727 Tolknicka Struga 5846932 8,262 9,549
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2728 RW700018584696 Kierwińska Struga Kierwińska Struga (Kierwiny) 0 2,52 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2728 Kierwińska Struga 584696 0,002 2,513
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE TAK P_LW_5

Odtworzenie - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Kierwiny, 
gm. Kiwity, gm. 
Lidzbark Warmiński, 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny NIE 3,5

2729 RW700018584696 Kierwińska Struga Kierwińska Struga (Kierwiny) 4,184 4,565 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2729 Kierwińska Struga 584696 4,093 4,473
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE TAK P_LW_5

Odtworzenie - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Kierwiny, 
gm. Kiwity, gm. 
Lidzbark Warmiński, 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE NIE NIE 5

2730 RW700018584696 Kierwińska Struga Kierwińska Struga (Kierwiny) 4,702 9,141 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2730 Kierwińska Struga 584696 4,61 9,421
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE TAK P_LW_5

Odtworzenie - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Kierwiny, 
gm. Kiwity, gm. 
Lidzbark Warmiński, 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE NIE TAK 0,5

2731 RW700018584729 Rogoska Struga Rogoska Struga (Rogóż) 0 2,235 ZMiUW w Olsztynie x x Utrzymywanie drożności rzeki. 2731 Rogoska Struga 5847192 0,042 1,874
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49 Doliny Dolnej Łyny TAK 1

2732 RW700018584729 Rogoska Struga Rogoska Struga (Rogóż) 2,235 3,89 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2732 Rogoska Struga 5847192 1,874 3,522
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2733 RW700018584729 Rogoska Struga Rogoska Struga (Rogóż) 4,627 5,76 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2733 Rogoska Struga 5847192 4,214 5,347
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2734 RW700018584729 Rogoska Struga Rogoska Struga (Rogóż) 5,76 7,07 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2734 Rogoska Struga 5847192 5,347 6,655
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2735 RW700018584729 Rogoska Struga Rogoska Struga (Rogóż) 7,2 8,075 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2735 Rogoska Struga 5847192 6,787 7,5
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2736 RW700018584729 Rogoska Struga Rogoska Struga (Rogóż) 8,266 8,46 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2736 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2737 RW700018584769 Suszyca Suszyca 0 0,552 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2737 Suszyca 58476 0,007 0,57
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49 Doliny Dolnej Łyny NIE 5

2738 RW700018584769 Suszyca Suszyca 0,552 1,037 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2738 Suszyca 58476 0,57 1,049
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2739 RW700018584769 Suszyca Suszyca 1,037 4,354 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2739 Suszyca 58476 1,049 4,361
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2740 RW700018584769 Suszyca Suszyca 4,354 12,248 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2740 Suszyca 58476 4,361 11,888
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,5

2741 RW700018584769 Suszyca Suszyca 12,526 14,985 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2741 Suszyca 58476 12,171 14,552
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2742 RW700018584769 Suszyca Suszyca 16,174 16,827 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2742 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2743 RW700018584769 Suszyca Suszyca 17,034 17,959 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2743 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2744 RW700018584769 Suszyca Suszyca 18,156 18,233 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2744 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2745 RW700018584769 Suszyca Suszyca A 0 1,143 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2745 Suszyca A 584764 0 1,135
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2746 RW700018584769 Suszyca Suszyca A 1,143 1,986 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2746 Suszyca A 584764 1,135 1,776
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna
presja komunalna, 

presja przemysłowa
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 0,5

2747 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Kiwity 0 2,83 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2747 Kiwicka Struga 5847816 0,003 2,824
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2748 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Kiwity 4 8,15 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2748 Kiwicka Struga 5847816 3,921 7,8
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2749 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Kiwity 9,16 9,39 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2749 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2750 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Kiwity 9,45 9,52 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2750 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2751 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Kiwity 9,67 9,716 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2751 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2752 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Kiwity I 0 0,529 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2752 Kiwita 58478162 0 0,528
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

2753 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Pisa (Pisa Bartoszycka) 30,728 38,5 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2753 Pisa 58478 29,958 37,68
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2754 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Pisa (Pisa Bartoszycka) 38,5 40,64 ZMiUW w Olsztynie x x x x Utrzymywanie drożności rzeki. . 2754 Pisa 58478 37,68 39,803
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

2755 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Pisa (Pisa Bartoszycka) 40,64 41,158 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2755 Pisa 58478 39,803 40,318
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1

2756 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Pisa B 0 1,464 ZMiUW w Olsztynie x x x x x Utrzymywanie drożności rzeki. 2756 Pisa B 584782 0 1,432
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

2757 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Pisa B 1,464 10,37 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2757 Pisa B 584782 1,432 10,379
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

2758 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Pisa B 10,609 10,855 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2758 Pisa B 584782 10,597 10,842
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2759 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Pisa B 11,365 11,74 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2759 Pisa B 584782 11,307 11,68
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2760 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Pisa B 12,31 13,182 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2760 Pisa B 584782 12,229 13,099
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2761 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Pisa B 13,372 13,879 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2761 Pisa B 584782 13,289 13,463
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

2762 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Połapin 0 8,226 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2762 Połapińska Struga 584784 0,001 8,228
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5
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2763 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Rokitnik 0 7,95 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2763 Rokitnik 5847814 0,002 7,924
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2764 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Rokitnik 7,95 9,8 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2764 Rokitnik 5847814 7,924 9,782
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2765 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Rokitnik 9,8 11,063 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2765 Rokitnik 5847814 9,782 10,975
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2766 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Rokitnik 11,705 11,908 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2766 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2767 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Rokitnik 12,066 12,229 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2767 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2768 RW7000185847849
Pisa od źródeł do 
Połapińskiej Strugi, z 
Połapińską Strugą

Rokitnik 12,308 12,541 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymywanie drożności rzeki. Odwodnienie obszarów 
rolnych.

2768 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO dobry brak danych zły rolna brak Z NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2769 RW7000185847889 Bajdycka Młynówka Bajdycka Młynówka (Bejdycka Młynówka) 0 8,502 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. Regulacja przepływu wody.

2769 Bajdycka Młynówka 584788 0 8,495
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK49 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Dolnej Łyny 

NIE 5

2770 RW7000185847889 Bajdycka Młynówka Bajdycka Młynówka (Bejdycka Młynówka) 8,502 14,793 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2770 Bajdycka Młynówka 584788 8,495 14,734
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,5

2771 RW7000185847889 Bajdycka Młynówka Bajdycka Młynówka (Bejdycka Młynówka) 14,793 18,767 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2771 Bajdycka Młynówka 584788 14,734 18,704
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

2772 RW7000185847889 Bajdycka Młynówka Bajdycka Młynówka (Bejdycka Młynówka) 18,767 19,263 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. Regulacja przepływu wody.

2772 Bajdycka Młynówka 584788 18,704 19,204
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2773 RW7000185847889 Bajdycka Młynówka Bajdycka Młynówka (Bejdycka Młynówka) 19,263 27,328 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2773 Bajdycka Młynówka 584788 19,204 27,297
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2774 RW7000185848149
Guber do dopływu z 
jeziora Siercz z jez. Guber, 
Siercz

Guber 77,875 77,887 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2774 Guber 5848 76,916 76,928
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 2

2775 RW7000185848149
Guber do dopływu z 
jeziora Siercz z jez. Guber, 
Siercz

Kwiedzianka 0 2,555 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2775 Kwiedzianka 584812 0,001 2,556
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 4,5

2776 RW7000185848149
Guber do dopływu z 
jeziora Siercz z jez. Guber, 
Siercz

Kwiedzianka 3,193 5,952 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2776 Kwiedzianka 584812 3,249 5,8
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 4,5

2777 RW7000185848149
Guber do dopływu z 
jeziora Siercz z jez. Guber, 
Siercz

Kwiedzianka 5,952 6,282 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2777 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 0

2778 RW7000185848149
Guber do dopływu z 
jeziora Siercz z jez. Guber, 
Siercz

Kwiedzianka 6,496 7,428 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2778 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 0

2779 RW7000185848149
Guber do dopływu z 
jeziora Siercz z jez. Guber, 
Siercz

Kwiedzianka 7,428 7,954 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2779 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 0

2780 RW200025264199

Pisa od wypływu z jez. 
Kisajno do wypływu z jez. 
Tałty (EW. + z jez. 
Niegocin, Ryńskie)

Kwiedzianka 8,582 9,611 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2780 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Tlen rozpuszczony, OWO, Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280012, 
OCHK72 

Jezioro Dobskie, 
Doliny Rzeki Guber 

TAK 0

2781 RW700018584818
Dopływ z uroczyska 
Turwągi

Muławka 0 9,499 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2781
Dopływ z uroczyska 

Turwągi
584818 0 0

poniżej 5 m na całej długości 
odcinka

rozbieżność źródła 18 potok
region wodny Łyny i 

Węgorapy
NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 0,3,5

2782 RW70001858482989 Bystra Bystra 0 8,288 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2782 Bystra 5848298 0 8,259
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 1,2,3,5

2783 RW70001858482989 Bystra Bystra 8,288 8,495 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2783 Bystra 5848298 8,259 8,463
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3

2784 RW70001858482989 Bystra Bystra 8,495 10,04 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2784 Bystra 5848298 8,463 9,985
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2785 RW70001858482989 Bystra Bystra 10,047 10,449 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2785 Bystra 5848298 10,445 10,447
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2786 RW70001858482989 Bystra Bystra 10,449 11,423 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2786 Bystra 5848298 10,447 11,389
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5

2787 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Kanał Reszelski 0 0,55 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2787 Sajna 58488 41,105 41,657
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 5

2788 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Kanał Reszelski 0,55 8,367 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2788 Sajna 58488 41,657 49,493
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124, 
OCHK72

Jezior Legińsko-
Mrągowskich, 

Doliny Rzeki Guber
TAK 2,5

2789 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Kanał Reszelski 9,657 10,895 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2789 Sajna 58488 50,744 51,987
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 2

2790 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Kanał Reszelski 11,435 12,352 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2790 Sajna 58488 52,527 53,444
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 5

2791 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Kanał Reszelski 12,352 12,557 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2791 Sajna 58488 53,444 53,65
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 5

2792 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Kanał Reszelski 12,557 12,973 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2792 Sajna 58488 53,65 54,066
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 5

2793 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Sajna 41,101 45,742 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2793 Cyna 584882 0 4,625
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_014_P

Odtworzenie - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Sajna, 
gm. Korsze i Reszel, 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 1,2,3

2794 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Sajna 45,742 47,092 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2794 Cyna 584882 4,625 5,982
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

2795 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Sajna 47,092 56,7 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2795 Cyna 584882 5,982 15,81
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1,2,3

2796 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Sajna 56,7 56,809 ZMiUW w Olsztynie x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2796 Cyna 584882 15,81 15,92
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 2

2797 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Sajna 56,809 57,372 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2797 Cyna 584882 15,92 16,481
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 2

2798 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Sajna 57,372 57,669 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2798 Cyna 584882 16,481 16,682
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 2

2799 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Sajna 57,669 57,867 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2799 Cyna 584882 16,682 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 0

2800 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Sajna 57,867 58,452 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2800 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 0

2801 RW70001858488299

Sajna od źródeł do Kan. 
Reszelskiego, z Kan. 
Reszelskim i jez. 
Widryńskim i Legińskim

Sajna 58,452 58,695 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2801 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT słaby
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI), Ichtiofauna
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 0

2802 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Kabina 0 6,266 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2802 Dopływ z Kabin 5848846 0,02 5,992
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2803 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Kabina 6,266 6,31 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2803 Dopływ z Kabin 5848846 6,035 6,038
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

2804 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Kabina 6,31 13,794 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2804 Dopływ z Kabin 5848846 6,038 13,153
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,3,4,5

2805 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Kabina 13,794 14,076 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2805 Dopływ z Kabin 5848846 13,434 13,44
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4

2806 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Kabina 14,076 14,464 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2806 Dopływ z Kabin 5848846 13,44 13,822
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4

2807 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Kabina 14,464 15,136 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2807 Dopływ z Kabin 5848846 13,822 14,483
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 2,4

2808 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Ryn 6,206 11,237 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2808 Ryn 584884 5,973 11,158
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 1,2,3,4

2809 RW7000205848855

Sajna od Kan. 
Reszelskiego do starego 
koryta Sajny bez starego 
koryta Sajny z Rynem od 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Ryn 4,792 6,206 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2809 Ryn 584884 4,586 5,973
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo, niska 
emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 3,4,5

2810 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Ryn 11,237 12,709 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2810 Ryn 584884 11,158 12,697
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

2811 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Ryn 12,709 13,898 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2811 Ryn 584884 12,697 13,918
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

2812 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Ryn 13,898 16,387 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2812 Ryn 584884 13,918 16,381
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2813 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Ryn 16,387 16,509 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2813 Ryn 584884 16,381 16,499
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

2814 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Ryn 16,509 16,52 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2814 Ryn 584884 16,499 16,508
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

2815 RW70001858488489

Ryn od źródeł do dopł. z 
Kol. Wysoka Dąbrowa, z 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Ryn 16,52 21,584 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2815 Ryn 584884 16,508 21,51
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny NIE 3,5

2816 RW700020582479

Gołdapa od Czarnej Strugi 
do oddzielenia się Starej 
Gołdapy bez Starej 
Gołdapy z jez. Gołdap

Gołdapa 17,095 68,661 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Rzeka przepływa przez dolinę 
wykorzystywaną rolniczo i stanowi odpływ dla urządzeń 
melioracji szczegółowej wykonanych w ramach 
inwestycji. Brak konserwacji spowoduje wylewanie wody 
z koryta rzeki na użytki rolne, podtopi nasypy drogowe 
oraz zagrozi bezpieczeństwu budunkom. 

2816 Gołdapa 5824 7,492 58,847
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280049, 
PLB280011, 

OCHK51 

Niecka Skaliska, 
Lasy Skaliskie, 

Dolina Goldapy i 
Węgorapy 

TAK 1,2,3,5

2817 RW700020582479

Gołdapa od Czarnej Strugi 
do oddzielenia się Starej 
Gołdapy bez Starej 
Gołdapy z jez. Gołdap

Gołdapa (rzeka Jarka) 0 13,809 ZMiUW w Olsztynie x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych przed 
podtopieniami. Brak konserwacji spowoduje podtopienie 
użytków rolnych, nasypów drogowych i lokalnych dróg.

2817 Gołdapa 5824 59,454 73,222
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PK, OCHK PLH280005, PK48, 
OCHK265 

Puszcza Romincka, 
Park Krajobrazowy 

Puszczy 
Rominckiej, 

Puszczy 

TAK 1,2

2818 RW70002058253
Węgorapa od wypływu z 
jeziora Mamry do granicy 
państwa

Kanał Młyński 0 0,825 RZGW w Warszawie x x
Udrożnienie koryta kanału oraz remont zniszczonych 
umocnień brzegowych poprawi warunki przejścia wód i 
spływu lodów

2818 Kanał Węgorzewski 5823114 0 1,292
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

NIE 3,4

2819 RW70002058253
Węgorapa od wypływu z 
jeziora Mamry do granicy 
państwa

Kanał Węgorzewski 0 0,92 RZGW w Warszawie x x
Udrożnienie koryta kanału i remont zniszczonych 
umocnień brzegowych poprawi warunki przejścia wód i 
spływu lodów 

2819 Kanał Węgorzewski 5823114 0,471 1,292
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

NIE 3,4

2820 RW70002058253
Węgorapa od wypływu z 
jeziora Mamry do granicy 
państwa

Węgorapa 44,552 44,602 RZGW w Warszawie x
Udrożnienie koryta poprawi warunki przejścia wód i 
spływu lodów

2820 Węgorapa 582 98,295 98,375
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

NIE 3

2821 RW70002058253
Węgorapa od wypływu z 
jeziora Mamry do granicy 
państwa

Węgorapa 0 42,952 ZMiUW w Olsztynie x x  x x x x x

Zapewnienie swobodnego spływu wód, zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Ochrona użytków rolnych oraz 
gospodarstw przed podtopieniami.Odprowadzenie wód z 
urządzeń melioracji szczegółowych.

2821 Węgorapa 582 7,056 94,158
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) TAK A_035_P

Odtworzenie – 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki 
Węgorapy w km 29 + 
000 – 41+800, gmina 
Węgorzewo, 
województwo 
warmińsko-
mazurskie

NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280049, 
PLB280011, 

OCHK51 

Niecka Skaliska, 
Lasy Skaliskie, 

Dolina Goldapy i 
Węgorapy 

TAK 2,3,4,5
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2822 RW70002058253
Węgorapa od wypływu z 
jeziora Mamry do granicy 
państwa

Węgorapa Młyńska 0 4,27 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2822 Kanał Młyński 582312 0 4,244
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK51 Dolina Goldapy i 
Węgorapy 

TAK 2,3,4

2823 RW7000205844899
Kiermas od wypływu z jez. 
Kośno do ujścia z jez. 
Umląg i Kiermas

Kiermas 0 3,634 ZMiUW w Olsztynie x x x

Prace mają na celu utrzymanie przekrojów koryta dla 
swobodnego spływu wód i odwodnienie obszarów 
rolnych. Kiermas uchodzi do Pisy w miejscowości 
Barczewo, co stawarza konieczność corocznego koszenia 
dna rzeki by zapewnić tej (na ujściu dość dużej) rzece 
stabilny przepływ. Priorytetem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa licznym zabudowaniom przylegającym do 
rzeki.

2823 Kiermas 58448 0,156 3,772
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 2,4,5

2824 RW7000205844899
Kiermas od wypływu z jez. 
Kośno do ujścia z jez. 
Umląg i Kiermas

Kiermas 3,634 16,936 ZMiUW w Olsztynie x x

Utrzymanie przekrojów koryta rzeki, zapewnienie 
swobodnego spływu wód - ma to na celu ochronę 
użytków rolnych znajdujących się w zlewni rzeki. 
Udrożnienie rzeki poprawi odpływ melioracji 
szczegółowych uchodzących do cieku. Zabezpieczy też 
coraz bardziej liczne budownictwo mieszkaniowe w 
zlewni.

2824 Kiermas 58448 3,772 16,935
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 0,1,2,3,4,5

2825 RW7000205844899
Kiermas od wypływu z jez. 
Kośno do ujścia z jez. 
Umląg i Kiermas

Kośno 0 12,226 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki poprzez usuwanie 
ewentualnych zatorów - rzeka wykorzystywana jako szlak 
kajakowy w regionie.

2825 Kiermas 58448 16,944 29,309
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, OCHK

PLH280052, 
PLB280007, 

REZ894, 
OCHK227, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Jezioro 
Kośno, Pojezierza 

Olsztyńskiego, 
Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1,2,3

2826 RW7000205844899
Kiermas od wypływu z jez. 
Kośno do ujścia z jez. 
Umląg i Kiermas

Struga Purdka 0 1,521 ZMiUW w Olsztynie x x x x x Utrzymanie drożności koryta rzeki 2826 Kanał Purdka 5844872 0,007 1,535
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 1

2827 RW7000205844959
Wadąg od wypływu z 
jeziora Pisz do wypływu z 
jeziora Wadąg

Pisa 0 9,74 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki, w szczególności na 
odcinku przepływającym orzez miasto Barczewo.

2827 Wadąg 5844 13,815 23,415
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 0,1,2,3

2828 RW7000205844959
Wadąg od wypływu z 
jeziora Pisz do wypływu z 
jeziora Wadąg

Pisa 9,74 18,688 ZMiUW w Olsztynie x x x Utrzymanie drożności rzeki w celu uniknięcia podtopień. 2828 Wadąg 5844 23,415 32,184
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227, 
OCHK85 

Pojezierza 
Olsztyńskiego, 

Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1,3

2829 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Pisa 18,688 21,246 ZMiUW w Olsztynie x x x Utrzymanie drożności rzeki w celu uniknięcia podtopień. 2829 Wadąg 5844 32,184 34,727
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 1

2830 RW7000205844959
Wadąg od wypływu z 
jeziora Pisz do wypływu z 
jeziora Wadąg

Struga Barczewo 0 0,593 ZMiUW w Olsztynie x x x x Utrzymanie drożności koryta rzeki. 2830 Wadąg 5844 22,348 22,937
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

NIE 3,5

2831 RW700020584499
Wadąg od wypływu z jez. 
Wadag do ujścia

Wadąg 0 8,964 ZMiUW w Olsztynie x x Utrzymanie drożności koryta rzeki 2831 Wadąg 5844 0,037 9,043
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

SZCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1,3

2832 RW700020584511
Łyna od dopł. z jez. Jełguń 
(Jełguńskiego) do Kanału 
Dywity

Łyna 224,814 245,42 ZMiUW w Olsztynie x x x Utrzymanie drożności koryta rzeki 2832 Łyna 584 152,387 172,882
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264, 
OCHK85

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej, Dolina 
Środkowej Łyny

TAK 1,2,3,4

2833 RW700020584579
Łyna od Kanału Dywity do 
Kirsny z jez. Mosąg

Łyna 182,829 190,1 ZMiUW w Olsztynie x x x

Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód. Prace sa konieczne ze względu na fakt, iż rezka 
przeplywa przez centrum miasta Dobre Miasto. 
Konserwacja ma zapewnić sprawny spływ wód i zapobiec 
podtopieniom.

2833 Łyna 584 110,865 118,148
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49, OCHK85 
Doliny Dolnej Łyny, 
Dolina Środkowej 

Łyny 
TAK 2,3,4

2834 RW700020584579
Łyna od Kanału Dywity do 
Kirsny z jez. Mosąg

Łyna 217,562 219,24 ZMiUW w Olsztynie x x x Utrzymanie drożności koryta rzeki 2834 Łyna 584 145,254 146,929
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 1,2

2835 RW700020584579
Łyna od Kanału Dywity do 
Kirsny z jez. Mosąg

Mała Łyna 0 1,94 ZMiUW w Olsztynie x x x

Mała Łyna przepływa przez Dobre Miasto. Zbyt wysoki 
poziom wody zagraża przylegającym zabudowaniom 
miasta. Konieczne jest utrzymanie drożności koryta rzeki 
by zapobiec podtopieniom w mieście.

2835 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 0

2836 RW700020584579
Łyna od Kanału Dywity do 
Kirsny z jez. Mosąg

Mała Łyna 1,94 4,345 ZMiUW w Olsztynie x x Utrzymanie drożności w korycie rzeki. 2836 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK85 Dolina Środkowej 
Łyny 

TAK 0,4

2837 RW700020584599
Łyna od Kirsny do 
Symsarny

Łyna 143,696 170,52 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2837 Łyna 584 72,31 98,628
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49 Doliny Dolnej Łyny TAK 1,2,4

2838 RW700020584599
Łyna od Kirsny do 
Symsarny

Łyna 170,52 182,829 ZMiUW w Olsztynie x x x

Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód. Prace sa konieczne ze względu na fakt, iż rezka 
przeplywa przez tereny zabudowane. Konserwacja ma 
zapewnić sprawny spływ wód i zapobiec podtopieniom.

2838 Łyna 584 98,628 110,865
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49 Doliny Dolnej Łyny TAK 1,2,3

2839 RW700020584699
Symsarna od wypływu z 
jez. Symsar do ujścia

Symsarna 0 0,141 ZMiUW w Olsztynie x 2839 Symsarna 5846 0,234 0,342
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49, OCHK86 Doliny Dolnej Łyny, 
Dolina Symsarny 

NIE 4

2840 RW700020584699
Symsarna od wypływu z 
jez. Symsar do ujścia

Symsarna 0,141 0,414 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2840 Symsarna 5846 0,342 0,616
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny TAK 2

2841 RW700020584699
Symsarna od wypływu z 
jez. Symsar do ujścia

Symsarna 0,414 15,421 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2841 Symsarna 5846 0,616 15,373
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny TAK 1,2,3,5

2842 RW700020584759
Łyna od Symsarny do 
Suszycy z Elmą od 
Powarszynki

Elma 0 16,701 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2842 Elma 58474 0,012 16,659
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK49, OCHK50 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Dolnej Łyny, 

Doliny Elmy 
TAK 1,2,3,5

2843 RW700020584759
Łyna od Symsarny do 
Suszycy z Elmą od 
Powarszynki

Łyna 109,827 143,696 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2843 Łyna 584 38,312 72,31
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK49 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Dolnej Łyny 

TAK 1,2,4

2844 RW700020584779 Łyna od Suszycy do Pisy Łyna 93,603 109,827 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2844 Łyna 584 22,083 38,312
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK49 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Dolnej Łyny 

TAK 1,2,3,4,5

2845 RW700020584789
Pisa od Połapińskiej Strugi 
do ujścia

Pisa 0 30,728 ZMiUW w Olsztynie x x Utrzymywanie drożności rzeki. 2845 Pisa 58478 0,012 29,958
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO poniżej dobrego brak danych zły rolna

nierozpoznana 
presja, presja 

komunalna, presja 
przemysłowa, 

rolnictwo

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK49 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Dolnej Łyny 

TAK 1,2,3,5

2846 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Dejna 0 0,073 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2846 Dejna 58482 0,017 0,091
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 1

2847 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Dejna 0,073 2,569 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2847 Dejna 58482 0,091 2,565
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 1

2848 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Dejna 2,569 7,898 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2848 Dejna 58482 2,565 7,846
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 1

2849 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Dejna 7,898 10,76 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2849 Dejna 58482 7,846 10,706
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 0,1

2850 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Dejna 10,76 12,897 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2850 Dejna 58482 10,706 12,757
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124, 
OCHK72

Jezior Legińsko-
Mrągowskich, 

Doliny Rzeki Guber
TAK 0,1

2851 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Dejna 12,897 15,012 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2851 Dejna 58482 12,757 14,862
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 0,1

2852 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Dejna 15,012 16,435 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2852 Dejna 58482 14,862 16,23
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2853 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Dejna 16,435 17,027 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2853 Dejna 58482 16,23 16,821
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2854 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Guber 42,683 43,35 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2854 Guber 5848 42,77 43,435
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 5

2855 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Guber 43,35 44,784 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2855 Guber 5848 43,435 44,866
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 5

2856 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Guber 44,784 46,17 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2856 Guber 5848 44,866 46,25
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 5

2857 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Guber 46,17 47,505 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2857 Guber 5848 46,25 47,579
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 5

2858 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Guber 47,505 48,15 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2858 Guber 5848 47,579 48,219
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 5

2859 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Guber 48,15 53,419 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2859 Guber 5848 48,219 52,987
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 1,5

2860 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Guber 53,419 60,64 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2860 Guber 5848 52,987 59,814
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 1,2,3,4

2861 RW700020584839

Guber od dopływu z 
jeziora Siercz do Rawy z 
Dejną od wypływu z jez. 
Dejnowa

Guber 60,64 64 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2861 Guber 5848 59,814 63,171
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 4

2862 RW7000185848149
Guber do dopływu z 
jeziora Siercz z jez. Guber, 
Siercz

Guber 64 77,875 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2862 Guber 5848 63,171 76,916
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber TAK 2,3

2863 RW700020584869
Liwna od dopływu spod 
Starej Różanki do ujścia

Liwna 0 0,9 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2863 Liwna 58486 0 0,898
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

NIE 4,5

2864 RW700020584869
Liwna od dopływu spod 
Starej Różanki do ujścia

Liwna 0,9 5,681 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2864 Liwna 58486 0,898 5,685
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

NIE 4,5

2865 RW700020584869
Liwna od dopływu spod 
Starej Różanki do ujścia

Liwna 5,681 6,492 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2865 Liwna 58486 5,685 6,496
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

NIE 5

2866 RW700020584869
Liwna od dopływu spod 
Starej Różanki do ujścia

Liwna 6,492 6,94 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2866 Liwna 58486 6,496 6,945
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

NIE 5

2867 RW700020584869
Liwna od dopływu spod 
Starej Różanki do ujścia

Liwna 6,94 20,74 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2867 Liwna 58486 6,945 20,803
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

NIE 3,4,5

2868 RW700020584869
Liwna od dopływu spod 
Starej Różanki do ujścia

Liwna 20,74 23,087 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2868 Liwna 58486 20,803 23,151
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany OWO poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,4,5

2869 RW7000205848855

Sajna od Kan. 
Reszelskiego do starego 
koryta Sajny bez starego 
koryta Sajny z Rynem od 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Ryn 0 4,798 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2869 Ryn 584884 0,007 4,586
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo, niska 
emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 4,5
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2870 RW7000205848855

Sajna od Kan. 
Reszelskiego do starego 
koryta Sajny bez starego 
koryta Sajny z Rynem od 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Sajna 28,8 36,013 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2870 Sajna 58488 28,691 35,934
powyżej 5 m na części 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo, niska 
emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_014_P

Odtworzenie - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Sajna, 
gm. Korsze i Reszel, 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 5

2871 RW7000205848855

Sajna od Kan. 
Reszelskiego do starego 
koryta Sajny bez starego 
koryta Sajny z Rynem od 
dopł. z Kol. Wysoka 
Dąbrowa

Sajna 36,013 41,101 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2871 Sajna 58488 35,934 41,038
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa, 

rolnictwo, niska 
emisja

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 4(7) TAK A_014_P

Odtworzenie - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Sajna, 
gm. Korsze i Reszel, 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 5

2872 RW7000205848899
Sajna od starego koryta 
Sajny do ujścia

Sajna 0 28,8 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2872 Sajna 58488 0,006 28,691
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany Fosforany poniżej dobrego brak danych zły rolna
nierozpoznana 

presja, rolnictwo
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK A_014_P

Odtworzenie - 
kształtowanie 
przekroju 
podłużnego i 
poprzecznego oraz 
układu poziomego 
koryta rzeki Sajna, 
gm. Korsze i Reszel, 
woj. warmińsko-
mazurskie

NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

TAK 1,2,3,5

2873 RW70002058489 Guber od Rawy do ujścia Guber 0 0,53 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2873 Guber 5848 0,013 0,541
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

NIE 4

2874 RW70002058489 Guber od Rawy do ujścia Guber 0,53 25,441 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2874 Guber 5848 0,541 25,52
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

TAK 1,2,3,4

2875 RW70002058489 Guber od Rawy do ujścia Guber 25,441 37,901 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2875 Guber 5848 25,52 38
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK72 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Rzeki Guber 

TAK 2,3,4,5

2876 RW70002058489 Guber od Rawy do ujścia Guber 37,901 41,537 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2876 Guber 5848 38 41,626
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 5

2877 RW70002058489 Guber od Rawy do ujścia Guber 41,537 42,683 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2877 Guber 5848 41,626 42,77
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna niska emisja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK72 Doliny Rzeki Guber NIE 5

2878 RW700020584911
Łyna od Pisy do granicy 
państwa

Łyna 73,7 93,603 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2878 Łyna 584 2,515 22,083
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 
MIR), Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
poniżej dobrego brak danych zły rolna

presja komunalna, 
presja przemysłowa

Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK49 

Ostoja Warmińska, 
Doliny Dolnej Łyny 

TAK 1,2,3,4

2879 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Antonowo 0 2,827 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2879 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 0

2880 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Dziaduszyn 0 1,489 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2880 Dopływ z jez. Lemięt 582192992 1,262 2,75
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

NIE 4

2881 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Harsz 0 0,887 ZMiUW w Olsztynie x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2881 Dopływ z jez. Harsz 582194 1,267 2,158
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280045, 
OCHK151 

Ostoja 
Północnomazurska, 

Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich 

TAK 1

2882 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Kanał Ujście 0 1,146 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2882 Ujście 582112 0,259 1,398
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 1

2883 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Pieczarki 0 2,763 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2883 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280045, 
OCHK151 

Ostoja 
Północnomazurska, 

Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich 

TAK 0

2884 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Radzieja 0 15,772 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewnienie przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2884 Radzieja 582132 5,377 20,1
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280045, 
PLB280012, 

OCHK151, OCHK2 

Ostoja 
Północnomazurska, 

Jezioro Dobskie, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich, 
Bagien Mażańskich 

TAK 1,2,3,5

2885 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Radzieja 15,772 16,419 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2885 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0

2886 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Sapina 20,663 41,83 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2886 Sapina 582192 28,627 49,79
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK151 Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich

TAK 0,2,5

2887 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Stręgielek 0 7,124 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2887 Dopływ z jez. Czarna Kuta 58219272 2,567 8,755
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280016, 
OCHK151 

Ostoja Borecka, 
Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich 
TAK 0,5

2888 RW700025582199
Węgorapa od źródeł do 
wypływu z jeziora Mamry

Struga Gutowska 0 4,469 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

2888 Dopływ spod Bogacka 582114 3,029 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Azot Kjeldahla, Makrofity 

(makrofitowy indeks rzeczny MIR)
dobry brak danych zły rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280045, 
OCHK151 

Ostoja 
Północnomazurska, 

Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich 

TAK 0

2889 RW70002558435
Łyna do Dopływu z jeziora 
Jełguń (Jełguńskie)

Ciek Szwaderki 0 2,157 ZMiUW w Olsztynie x

usuwanie zatorów z powalonych drzew, gałęzi w celu 
umożliwienia spływu kajaków - bez konieczności 
przeciągania ich po brzegach rzeki w celu pokonania 
przeszkód i niszczenia roślinności nabrzeżnej 

2889 Kanał Swaderki 58428 0 2,07
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK
PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1,4

2890 RW70002558435
Łyna do Dopływu z jeziora 
Jełguń (Jełguńskie)

Łyna 265,146 283,16 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
zapewnienie swobodnego przepływu między j. Łańskim i 
j. Maróz

2890 Łyna 584 192,578 210,31
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, OCHK

PLH280052, 
PLB280007, 

REZ306, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Źródła 

Rzeki Łyny im. 
prof. Romana 

Kobendzy, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej

TAK 0,1,2,3,4,5

2891 RW70002558435
Łyna do Dopływu z jeziora 
Jełguń (Jełguńskie)

Marózka 0 46,002 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x x

zapewnienie odpływu z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi o łącznej długości ok. 43 km w dolinie 
rzeki Marózka, usuwanie zatorów z powalonych drzew, 
gałęzi w celu umożliwienia spływu kajaków bez 
konieczności przeciągania ich po brzegu rzeki i niszczenia 
roślinności nabrzeżnej w km 0+950 - 6+500 - (obszar 
zmeliorowany łącznie ok. 601 ha)

2891 Marózka 5842 0 46,317
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK133, 
OCHK264 

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Jeziora 
Mielno, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej 

TAK 0,1,2,3,5

2892 RW70002558435
Łyna do Dopływu z jeziora 
Jełguń (Jełguńskie)

Struga Grunwaldzka 0 7,875 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

zapewnienie odpływu wód z obszarów zmeliorowanych 
rowami otwartymi o łącznej długości ok. 17 km w dolinie 
rzeki Struga Grunwaldzka - (łącznie obszar zmeliorowany 
ok. 276 ha)

2892 Grunwaldzka Struga 58422 0,001 7,844
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK133 Jeziora Mielno NIE 3,5

2893 RW70002558435
Łyna do Dopływu z jeziora 
Jełguń (Jełguńskie)

Witramówka 0 3,983 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
odwodnienie przyległych użytków zielonych w dolinie 
rzeki Witramówka 

2893 Witramowska Struga 58426 0 4
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna nierozpoznana presja NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280052, 
OCHK264 

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej 

TAK 1,3

2894 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Biesówka 0 1,455 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2894 Biesówka 584434 0,842 2,282
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

NIE 5

2895 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Biesówka 1,455 2,645 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2895 Biesówka 584434 2,282 3,472
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

NIE 5

2896 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Biesówka 2,645 4,872 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2896 Biesówka 584434 3,472 5,7
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

NIE 5

2897 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Biesówka 4,872 5,04 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2897 Biesówka 584434 5,7 5,861
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

2898 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Biesówka 5,04 5,67 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2898 Biesówka 584434 5,861 6,49
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny NIE 5

2899 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Bredynka 0 7,187 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2899 Bredynka 584414 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2900 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Bredynka 7,187 7,322 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2900 Dopływ z jez. Jełmuń 5844142 0,528 0,531
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

2901 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Bredynka 7,322 7,672 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2901 Dopływ z jez. Jełmuń 5844142 0,531 0,878
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

2902 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Bredynka 7,672 8,112 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2902 Dopływ z jez. Jełmuń 5844142 1,316 1,319
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4

2903 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Bredynka 8,112 9,761 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2903 Dopływ z jez. Jełmuń 5844142 1,319 2,966
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 4

2904 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Czerwonka 0 3,849 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2904 Czerwonka 584432 7,632 11,472
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

NIE 3,4

2905 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Czerwonka 3,849 7,959 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2905 Czerwonka 584432 11,472 15,589
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny TAK 2,3

2906 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Czerwonka 7,959 10,461 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2906 Czerwonka 584432 15,589 18,076
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2907 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Czerwonka 10,461 11,806 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2907 Czerwonka 584432 18,076 19,418
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny NIE 5

2908 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Czerwonka 11,806 11,939 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2908 Czerwonka 584432 19,418 19,551
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny NIE 5

2909 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Czerwonka 14,607 25,378 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2909 Czerwonka 584432 22,641 33,397
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1,2,3

2910 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Dadaj 0 5,553 ZMiUW w Olsztynie x x

Utrzymanie drożności koryta rzeki poprzez usuwanie 
ewentualnych zatorów w postaci powalonych drzew. 
Rzeka w dużej mierze zachowała swój naturalny 
charakter, dlatego jest często szlakiem dla kajakarzy.

2910 Wadąg 5844 35,197 40,721
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 2,3

2911 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Kanał Dymerski (Dymer) 0 2,122 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2911 Wadąg 5844 42,374 44,612
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 1,2

2912 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Kanał Dymerski (Dymer) 2,122 6,232 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2912 Wadąg 5844 44,612 48,73
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 2,3,5

2913 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Kanał Dymerski (Dymer) 8,309 13,941 ZMiUW w Olsztynie x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2913 Wadąg 5844 50,856 56,499
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1,3,5

2914 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Kanał Dymerski (Dymer) 13,941 25,156 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2914 Wadąg 5844 0 56,499
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność ujścia 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

2915 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Kanał Dymerski (Dymer) 25,156 29,256 ZMiUW w Olsztynie x x x
Konieczność konserwacji bieżącej zapewniającej 
swobodny spływ wód.

2915 Kanał Dymerski 5844112 2,277 6,375
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3

2916 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Jełmuń,Kanał 0 0,004 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2916 Kanał Jełmuń 584412 0 0,003
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2

2917 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Jełmuń,Kanał 0,004 0,45 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2917 Kanał Jełmuń 584412 0,003 0,45
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,5

2918 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Jełmuń,Kanał 0,45 3,62 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2918 Kanał Jełmuń 584412 0,45 3,62
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5
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2919 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Jełmuń,Kanał 3,62 4,07 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2919 Kanał Jełmuń 584412 3,62 4,071
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

2920 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Jełmuń,Kanał 4,07 4,9 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2920 Kanał Jełmuń 584412 4,071 4,902
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

2921 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Jełmuń,Kanał 4,9 5,71 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2921 Kanał Jełmuń 584412 4,902 5,712
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

2922 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Jełmuń,Kanał 5,71 7,503 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2922 Kanał Jełmuń 584412 5,712 7,476
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3,5

2923 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Jełmuń,Kanał 7,503 8,017 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2923 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

2924 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Jełmuń,Kanał 8,017 8,095 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2924 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

2925 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Jełmuń,Kanał 8,095 8,913 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2925 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

2926 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Orzyc Duży 0 2,645 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki poprzez usuwanie 
ewentualnie powstałych zatorów.

2926 Kanał Orzyc Duży 5844572 1,322 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 0,2

2927 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Orzyc Mały 0 1,098 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki poprzez usuwanie 
ewentualnie powstałych zatorów.

2927 Kanał Orzyc Mały 58445722 0 1,093
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 2,5

2928 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Struga Giławy 0 3,985 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2928 Kanał Giławy 584453232 0 3,986
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 2,4,5

2929 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Struga Nerwik 0 2,932 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie przekrojów i drożności koryta dla 
swobodnego spływu wód oraz zabezpieczenie budynków 
położonych przy brzegach.

2929 Kanał Nerwik 58445324 0 2,833
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 1,4,5

2930 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Wardęga 0 8,092 ZMiUW w Olsztynie x x x x Utrzymanie drożności koryta rzeki 2930 Wardęga 5844532 2,031 10,129
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 1,2

2931 RW7000255844579
Wadąg do wypływu z jez. 
Pisz

Wardęga 8,092 10,68 ZMiUW w Olsztynie x x Utrzymanie drożności rzeki. 2931 Wardęga 5844532 10,129 12,845
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK227 Pojezierza 
Olsztyńskiego 

TAK 1,2

2932 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Burdąg 0 0,917 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

2932 Dopływ z jez. Burdąskiego 584483612 3,333 4,249
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK264 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

NIE 4

2933 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Elganowski Kanał (Struga Elganowska) 0 0,552 ZMiUW w Olsztynie x
Konieczność konserwacji bieżącej zapewniającej 
swobodny spływ wód.

2933 Kanał Elganowski 5844812 3,56 4,11
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK227 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, 
Pojezierza 

Olsztyńskiego 

TAK 1

2934 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Elganowski Kanał (Struga Elganowska) 1,325 1,489 ZMiUW w Olsztynie
Odcinek nie wymaga konserwacji (tereny podtopione i 
niedostępne).

2934 Kanał Elganowski 5844812 4,881 5,044
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK227 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, 
Pojezierza 

Olsztyńskiego 

TAK 2

2935 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Elganowski Kanał (Struga Elganowska) 1,903 6 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

2935 Kanał Elganowski 5844812 5,456 9,555
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK227 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, 
Pojezierza 

Olsztyńskiego 

TAK 2,4

2936 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Kalwa 0 5,192 ZMiUW w Olsztynie x x x

Wykonanie robót jest konieczne. Brak konserwacji 
zagrażać będzie podtopieniami użytków rolnych i 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki na tych 
użytkach.

2936 Kiermas 58448 35,264 40,54
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB, OCHK

PLH280052, 
PLB280007, 
OCHK227, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, 
Pojezierza 

Olsztyńskiego, 
Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 2,3

2937 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Kalwa (Struga Pasymska) 0 0,994 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Konieczność konserwacji bieżącej zapewniającej 
swobodny spływ wód.

2937 Kiermas 58448 48,521 49,514
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,5

2938 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Kalwa (Struga Pasymska) 1,884 2,17 ZMiUW w Olsztynie x x x
Konieczność konserwacji bieżącej zapewniającej 
swobodny spływ wód.

2938 Kiermas 58448 50,398 50,676
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1

2939 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Kośno 16,236 22,79 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie drożności rzeki i zabezpieczenie terenów 
przyległych.

2939 Kiermas 58448 0 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, OCHK

PLH280052, 
PLB280007, 

REZ894, 
OCHK264

Ostoja Napiwodzko-
Ramucka, Puszcza 

Napiwodzko-
Ramucka, Jezioro 
Kośno, Puszczy 

Napiwodzko-
Ramuckiej

TAK 1,2

2940 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Struga Butryny 0 2 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2940 Bałdzka Struga 584485214 0,234 2,262
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK264 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

TAK 2

2941 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Struga Butryny 2 9,77 ZMiUW w Olsztynie x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i odwodnienie obszarów rolnych.

2941 Bałdzka Struga 584485214 2,262 6,418
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK264 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

TAK 0,2,3,5

2942 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Struga Przykop 0 1,293 ZMiUW w Olsztynie x x Utrzymanie drożności koryta. 2942 Dopływ spod Nowej Wsi 584485212 0,987 2,237
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK264 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

TAK 1,2

2943 RW7000255844859
Kiermas do wypływu z jez. 
Kośno

Struga Przykop 1,293 5,75 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód i ochrona obszarów rolnych oraz pobliskich 
zabudowań mieszkalnych.

2943 Dopływ spod Nowej Wsi 584485212 2,308 2,308
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT umiarkowany
OWO, Makrobezkręgowce bentosowe 

(indeks MMI)
dobry brak danych zły rolno-leśna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280007, 
OCHK264 

Puszcza 
Napiwodzko-

Ramucka, Puszczy 
Napiwodzko-

Ramuckiej 

TAK 0,2,5

2944 RW7000255846939
Symsarna do wypływu z 
jez. Symsar

Symsarna 17,316 20,664 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2944 Symsarna 5846 17,323 20,603
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny NIE 3,4

2945 RW7000255846939
Symsarna do wypływu z 
jez. Symsar

Symsarna 23,494 29,079 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2945 Symsarna 5846 23,631 29,2
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny NIE 3,5

2946 RW7000255846939
Symsarna do wypływu z 
jez. Symsar

Symsarna 29,079 34,196 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2946 Symsarna 5846 29,2 34,295
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny TAK 0,5

2947 RW7000255846939
Symsarna do wypływu z 
jez. Symsar

Symsarna 34,196 37,269 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

2947 Symsarna 5846 34,295 37,365
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny NIE 5

2948 RW7000255846939
Symsarna do wypływu z 
jez. Symsar

Symsarna 37,269 39,48 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

2948 Symsarna 5846 37,365 39,574
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry Ichtiofauna dobry brak danych zły rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK86 Dolina Symsarny NIE 5

2949 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Baranowska Struga 0 0,02 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2949 Baranowska Struga 5848257274 0,57 0,582
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 2

2950 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Baranowska Struga 0,02 0,224 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2950 Baranowska Struga 5848257274 0,582 0,784
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 2

2951 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Baranowska Struga 0,224 0,612 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2951 Baranowska Struga 5848257274 0,784 1,187
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 2

2952 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Baranowska Struga 0,612 0,7 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2952 Baranowska Struga 5848257274 1,187 1,271
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2

2953 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Baranowska Struga 0,7 0,861 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2953 Baranowska Struga 5848257274 1,271 1,432
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2

2954 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 18,029 18,814 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2954 Dejna 58482 17,831 18,618
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2955 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 18,814 18,825 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2955 Dejna 58482 18,618 18,629
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2956 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 19,17 20,755 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2956 Dejna 58482 18,972 20,575
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 0

2957 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 21,256 22,32 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2957 Dejna 58482 21,093 22,159
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2958 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 26,489 27,071 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2958 Dejna 58482 26,336 26,923
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 2

2959 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 31,98 32,248 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2959 Dejna 58482 31,882 32,162
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2960 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 32,683 33,508 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2960 Dejna 58482 32,597 33,457
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2961 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 35,051 36,613 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2961 Dejna 58482 35,013 36,576
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2

2962 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 40,542 41,575 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2962 Dejna 58482 40,512 41,457
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 1

2963 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 44,034 45,544 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2963 Dejna 58482 43,984 45,491
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

NIE 3,4

2964 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 50,263 50,395 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2964 Dejna 58482 50,213 50,324
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 1

2965 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 50,395 50,666 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2965 Dejna 58482 50,595 50,617
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 1

2966 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 51,732 51,826 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2966 Dejna 58482 51,679 51,75
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 2

2967 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 51,826 51,934 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2967 Dejna 58482 51,858 51,877
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 2

2968 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 51,934 52,039 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2968 Dejna 58482 51,877 51,961
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 2

2969 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 52,039 52,102 ZMiUW w Olsztynie x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2969 Dejna 58482 52,023 52,046
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 2

2970 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 52,102 52,839 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2970 Dejna 58482 52,046 52,76
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 2

2971 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 52,839 53,131 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2971 Dejna 58482 53,06 53,083
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4

2972 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 53,131 53,387 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2972 Dejna 58482 53,083 53,314
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4

2973 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 53,387 53,608 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2973 Dejna 58482 53,551 53,562
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4

2974 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 53,608 54,011 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

2974 Dejna 58482 53,562 53,955
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 4

2975 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 54,902 55,796 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2975 Dejna 58482 54,846 55,717
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 3,4

2976 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 55,796 55,979 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2976 Dejna 58482 55,903 55,926
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 3

2977 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 55,979 56,03 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2977 Dejna 58482 55,926 55,954
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 3

2978 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 56,03 57,117 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2978 Dejna 58482 57,023 57,046
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2979 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 57,117 57,674 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2979 Dejna 58482 57,046 57,58
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2980 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 57,674 57,925 ZMiUW w Olsztynie x x x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2980 Dejna 58482 57,829 57,852
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2981 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 57,925 58,027 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2981 Dejna 58482 57,852 57,954
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2982 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 58,027 58,046 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2982 Dejna 58482 57,954 57,973
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5
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2983 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 58,046 58,339 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2983 Dejna 58482 57,973 58,243
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2984 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 58,339 58,495 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2984 Dejna 58482 58,243 58,399
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2985 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 58,495 58,605 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2985 Dejna 58482 58,399 58,509
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2986 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 58,605 58,741 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2986 Dejna 58482 58,509 58,603
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska NIE 5

2987 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Dejna 58,741 59,092 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2987 Dejna 58482 58,603 58,859
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB PLB280008 Puszcza Piska TAK 0,5

2988 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Kiersztanowska Struga 0 1,432 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2988 Kiersztanowska Struga 5848257272 0,676 2,108
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 2,3

2989 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Kiersztanowska Struga 1,432 1,961 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2989 Kiersztanowska Struga 5848257272 2,108 2,659
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 3

2990 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Kiersztanowska Struga 1,961 2,427 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2990 Kiersztanowska Struga 5848257272 2,659 3,124
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1,3

2991 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 0 3,746 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2991 Muntówka 58482572 0,91 4,649
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1,4,5

2992 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 5,04 5,058 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2992 Muntówka 58482572 6,051 6,068
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2993 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 8,895 9,174 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2993 Muntówka 58482572 10,009 10,287
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2994 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 9,606 9,98 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2994 Muntówka 58482572 10,723 11,097
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2995 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 9,98 10,114 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2995 Muntówka 58482572 11,097 11,231
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2996 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 10,114 10,424 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2996 Muntówka 58482572 11,231 11,542
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2997 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 11,265 11,274 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2997 Muntówka 58482572 12,378 12,387
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1

2998 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 11,274 11,551 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

2998 Muntówka 58482572 12,38 12,666
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

TAK 1,5

2999 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 11,551 12,096 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

2999 Muntówka 58482572 12,666 13,212
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 5

3000 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 12,096 12,243 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3000 Muntówka 58482572 13,212 13,354
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 5

3001 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 12,243 12,474 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3001 Muntówka 58482572 13,354 13,586
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 5

3002 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 12,474 12,637 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3002 Muntówka 58482572 13,586 13,75
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124 Jezior Legińsko-
Mrągowskich

NIE 5

3003 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 19,131 19,186 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3003 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK124, 
OCHK213

Jezior Legińsko-
Mrągowskich, 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód

TAK 0

3004 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 19,186 19,265 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3004 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK213 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 0

3005 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 19,265 19,367 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3005 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK213 

Otuliny 
Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 0

3006 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Muntówka 19,367 19,488 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3006 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

TAK 0

3007 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 0 0,649 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3007 Nikutowska Struga 5848232 2,127 2,825
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3008 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 0,649 0,791 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3008 Nikutowska Struga 5848232 2,825 2,968
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

3009 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 0,791 1,812 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3009 Nikutowska Struga 5848232 2,968 3,99
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

3010 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 1,812 1,941 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3010 Nikutowska Struga 5848232 3,99 4,117
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

3011 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 1,941 2,099 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3011 Nikutowska Struga 5848232 4,117 4,275
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

3012 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 2,099 2,366 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3012 Nikutowska Struga 5848232 4,275 4,537
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

3013 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 2,366 2,605 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3013 Nikutowska Struga 5848232 4,537 4,774
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 3

3014 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 2,605 2,735 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3014 Nikutowska Struga 5848232 4,774 4,92
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3015 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 3,03 3,05 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3015 Nikutowska Struga 5848232 5,234 5,254
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3016 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 3,05 3,147 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3016 Nikutowska Struga 5848232 5,254 5,351
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3017 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 3,147 3,31 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3017 Nikutowska Struga 5848232 5,351 5,514
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3018 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 3,31 3,363 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3018 Nikutowska Struga 5848232 5,514 5,567
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3019 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 3,64 3,646 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3019 Nikutowska Struga 5848232 5,843 5,849
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3020 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 3,646 3,705 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3020 Nikutowska Struga 5848232 5,849 5,908
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3021 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 3,705 4,399 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3021 Nikutowska Struga 5848232 5,908 6,6
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3022 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 4,399 4,447 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3022 Nikutowska Struga 5848232 6,6 6,648
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3023 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 4,447 4,649 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3023 Nikutowska Struga 5848232 6,648 6,85
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3024 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Nikutowska Struga 5,947 6,356 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich. 
Utrzymanie w ciągłej sprawności elementów budowli. 
Oczyszczanie z naniesionych namułów, zatorów i 
wykaszanie porostów wokół budowli.

3024 Nikutowska Struga 5848232 8,211 8,616
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3025 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 0 0,707 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3025 Nikutowska Struga 5848232 0,607 1,308
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3026 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 1,336 1,653 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3026 Nikutowska Struga 5848232 1,94 2,155
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 1

3027 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 2,163 3,436 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3027 Wólecka Struga 58482328 0,64 1,918
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

NIE 3

3028 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 3,436 3,556 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3028 Wólecka Struga 58482328 1,918 2,039
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

NIE 3

3029 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 3,556 3,775 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3029 Wólecka Struga 58482328 2,039 2,257
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

NIE 3

3030 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 3,775 3,842 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3030 Wólecka Struga 58482328 2,257 2,323
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

NIE 3

3031 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 3,842 4,607 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3031 Wólecka Struga 58482328 2,323 3,066
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

NIE 3

3032 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 4,607 5,411 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3032 Wólecka Struga 58482328 3,066 4,157
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE TAK PLB, OCHK PLB280008, 
OCHK213 

Puszcza Piska, 
Otuliny 

Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - 

Zachód 

NIE 3

3033 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 5,411 8,508 ZMiUW w Olsztynie x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3033 Wólecka Struga 58482328 4,157 7,253
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

3034 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 8,508 8,602 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3034 Wólecka Struga 58482328 7,253 7,348
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

3035 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 8,602 8,893 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3035 Wólecka Struga 58482328 7,348 7,638
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

3036 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 8,893 8,949 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3036 Wólecka Struga 58482328 7,638 7,695
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

3037 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 8,949 9,474 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3037 Wólecka Struga 58482328 7,695 8,22
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE NIE 5

3038 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 9,474 10,136 ZMiUW w Olsztynie x
Utrzymanie pełnej przepustowości rurociągu poprzez 
oczyszczanie wlotów i studni kontrolnych. Usuwanie 
nieszczelności , pojawiających się lejów i zapadlisk.

3038 Wólecka Struga 58482328 8,22 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0,5

3039 RW70002558482953
Dejna do wypływu z 
jeziora Dejnowa

Wólecka Struga 10,136 10,464 ZMiUW w Olsztynie x x x x x

Udrożnienie koryta rzeki, zapewniajace przeprowadzenie 
wielkich wód jako zabezpieczenie przed podtopieniami 
gruntów rolnych . Zapewnienie odpływu z urządzeń 
melioracji szczegółowej rowów i wylotów drenarskich

3039 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE NIE TAK 0

3040 RW7000255849851
Oświnka od źródeł do 
granicy państwa

Rawda 0 9,511 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

3040 Oświnka 58498 10,567 19,918
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry Ichtiofauna dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, OCHK

PLH280044, 
PLB280004, 

REZ545, 
OCHK135 

Ostoja nad 
Oświnem, Jezioro 
Oświn i okolice, 
Jezioro Siedmiu 
Wysp, Jeziora 

Oświn 

TAK 2,3,5

3041 RW7000255849851
Oświnka od źródeł do 
granicy państwa

Ruda 0 8,779 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Odprowadzenie wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych, ochrona przed zalewaniem użytków 
rolnych

3041 Ruda 5849832 4,6 13,275
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry Ichtiofauna dobry brak danych dobry rolna brak NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB, OCHK

PLH280044, 
PLB280004, 

REZ545, 
OCHK135 

Ostoja nad 
Oświnem, Jezioro 
Oświn i okolice, 
Jezioro Siedmiu 
Wysp, Jeziora 

Oświn 

TAK 1,3,4,5

3042 RW200002622749

Kanał Augustowski od 
stanowiska szczytowego 
do jeziora Necko z jez. 
Studzienicznym i Białym 
Augustowskim

Kanał Augustowski 53 57 RZGW w Warszawie x x

Budowle uległy częściowemu zniszczeniu, brak napraw 
doprowadzi do ich dalszej destrukcji; usunięcie 
przemiałów poprawi warunki przepływu wód i spływu 
lodów

3042 Kanał Augustowski 2622794 12,333 15,981
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna
presja 

hydromorfologiczna
NZ TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 1

3043 RW800006469

Kanał Augustowski od 
stanowiska szczytowego i 
Serwianki do połączenia z 
Czarną Hańczą z jez. 
Mikasze

Kanał Augustowski 57 70,5 RZGW w Warszawie x
zasypywanie wyrw w brzegach poprzez ich zabudowę 
roślinną

3043 Kanał Augustowski 2622794 15,981 0
powyżej 5 m na części 

odcinka
rozbieżność źródła 0 typ nieokreślony

region wodny 
Niemna

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 0,1,2,3

3044 RW8000176229
Istoczanka w granicach 
państwa (wraz z 
dopływami)

Jałówka 0 5,071 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x x x
Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki . Obiekt Kondratki

3044 Jałówka 6224 0 4,917
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok

region wodny 
Niemna

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolno-leśna brak danych NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 0,1,2,5
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3045 RW80001762691
Nietupa do granicy 
państwa

Nietupa 0 21,865 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt:Nietupa wsie Ozierany Małe, Białogorce, Łapicze, 
Kundzicze Trejgle, Górka, Kruszyniany, Sanniki, Nietupa, 
Leszczany, Grzybowszczyzna Nowa. Rozbiórka tam ona 
odcinkach poza rezerwatem Bobrów

3045 Nietupa 626 1,387 22,977
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Niemna

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB
PLH200006, 
PLB200003, 

REZ482 

Ostoja Knyszyńska, 
Puszcza 

Knyszyńska, 
Nietupa 

TAK 1,2,3,4,5

3046 RW80001763271
Łosośna od źródeł do 
granicy państwa

Łosośna 14,558 24,518 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Przerwa Łosośna wsie Łosośna Wielka, 
Białobłockie, Popławce, obiekt: Przerwa Łosośna wsie 
Kundzin, Walenkowo, Orłowicze, Puciłki, Malawicze 
Dolne, Malawicze Górne

3046 Łosośna 632 41,788 51,819
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak danych NZ NIE
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 1,2,3,4,5

3047 RW80001763271
Łosośna od źródeł do 
granicy państwa

Przerwa 0 6,775 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zdolności 
przepustowej koryta rzeki , gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowych 
obiekt: Przerwa Łosośna wsie Popławce, Walenkowo, 
Tołoczki Wielkie,Bilminy i Palestyna, Klimówka

3047 Przerwa 6322 0 9,83
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak danych NZ NIE
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE TAK 2,3,5

3048 RW80001764749 Wołkuszanka Wołkuszanka 0 21,04 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

3048 Wołkuszanka 6474 7,873 29,028
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Niemna

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PLB
PLH200005, 
PLB200002, 

REZ475 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska, 

Kuriańskie Bagno 

TAK 1,2,3,5

3049 RW80001764749 Wołkuszanka Perstunka (Wołkuszek) 0 6,94 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

3049 Perstunka 64746 0 7,15
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Niemna

NAT co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 1,3

3050 RW8000186413
Czarna Hańcza do 
wypływu z jeziora Hańcza

Czarna Hańcza 105,965 116,64 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3050 Czarna Hańcza 64 153,968 164,603
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK RP, PLH, PK PLH200003, 
REZ436, PK72 

Ostoja Suwalska, 
Jezioro Hańcza, 
Suwalski Park 
Krajobrazowy 

NIE 3,4,5

3051 RW80001864349
Piertanka z jez. Krzywe 
Wigierskie, Pierty

Kamionka 3,93 15,275 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3051 Kamionka 643472 4,55 16,023
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200004, 
PLB200002 

Ostoja Wigierska, 
Puszcza 

Augustowska 
TAK 0,1,2,4,5

3052 RW80001864349
Piertanka z jez. Krzywe 
Wigierskie, Pierty

Maniówka 3,185 11,505 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3052 Maniówka 64344 3,146 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200004, 
PLB200002

Ostoja Wigierska, 
Puszcza 

Augustowska
NIE 3,4,5

3053 RW80001864349
Piertanka z jez. Krzywe 
Wigierskie, Pierty

Wiatrołuża 6,045 18,17 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3053 Piertanka 6434 13,975 25,928
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PN, PLH, PLB PLH200004, 
PLB200002, WiPN 

Ostoja Wigierska, 
Puszcza 

Augustowska, 
Wigierski Park 

Narodowy 

TAK 1,3,5

3054 RW80001864569 Wierśnianka Wierśnianka 0 18,03 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3054 Wierśnianka 6456 0 17,419
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego Ichtiofauna poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna
nierozpoznana 
presja, presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB
PLH200005, 
PLH200007, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Pojezierze 
Sejneńskie, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 1,2,4

3055 RW800018645729 Kalna Kalna 0 0,907 WZMiUW w Białymstoku x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

3055 Kalna 64572 0,016 0,938
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły naturalna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 2

3056 RW8000186458 Paniówka Paniówka 0 7,328 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

3056 Czarna Hańcza 64 0 7,42
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły leśna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 1,2

3057 RW80001864729 Piecówka Piecówka(Pieciówka) 0 6,258 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

3057 Piecówka 6472 0,017 0,017
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły naturalna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK

PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 0,1,3

3058 RW80001864729 Piecówka Piecówka(Pieciówka I) 0 4,249 WZMiUW w Białymstoku x x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki i gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych występujących w granicach zlewni 
przedmiotowego odcinka

3058 Piecówka 6472 5,32 9,577
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły naturalna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK

PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 2,3

3059 RW800018648299
Marycha do Marychny z 
jez. Boksze, Sejwy, 
Szejpiszki

Marychna (Dziedziulka) 0 10,79 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3059 Marychna 6482 6,422 16,683
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE

NIE
TAK 0,1,2,3

3060 RW800018648299
Marycha do Marychny z 
jez. Boksze, Sejwy, 
Szejpiszki

Marychna 0 4,465 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3060 Marychna 6482 0,004 4,437
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE

NIE
TAK 2,3

3061 RW800018648299
Marycha do Marychny z 
jez. Boksze, Sejwy, 
Szejpiszki

Sejwa ( Sejwy ) 0 11,2 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3061 Sejwa 64818 0 10,645
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE

NIE
TAK 1,2,3

3062 RW800018648299
Marycha do Marychny z 
jez. Boksze, Sejwy, 
Szejpiszki

Punia (Puńsk) 0 10,5 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3062 Punia 6481832 1,213 10,062
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE

NIE
TAK 0,2,5

3063 RW800018648299
Marycha do Marychny z 
jez. Boksze, Sejwy, 
Szejpiszki

Czarna I 8,74 13,265 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3063 Marycha 648 96,827 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE

NIE
TAK 0,4,5

3064 RW80001864832 Rubieżanka Rubieżanka 0 8,53 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3064 Rubieżanka 64832 0,007 0,007
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak danych NZ NIE
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

NIE
TAK 0,2,3

3065 RW8000186829
Szeszupa do Potopki z jez. 
Szurpiły i Pobondzie

Potopka 0 9,235 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3065 Potopka 682 0 10,111
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK
PLH PLH200016 Dolina Szeszupy TAK 1,2

3066 RW8000186829
Szeszupa do Potopki z jez. 
Szurpiły i Pobondzie

Potopka I 0 7,19 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3066 Potopka I 6822 0 7,1
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK
PLH PLH200016 Dolina Szeszupy TAK 1,2,3

3067 RW8000206851
Szeszupa od Potopki do 
granicy państwa

Szeszupa 0 7,2 WZMiUW w Białymstoku x x
Zaplanowane prace zapobiegną powstawaniu erozji skarp 
i dna cieku w granicach przedmiotowego odcinka

3067 Szeszupa 68 2,588 9,44
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
 20 rzeka nizinna

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLH PLH200016 Dolina Szeszupy TAK 1,2

3068 RW800006469

Kanał Augustowski od 
stanowiska szczytowego i 
Serwianki do połączenia z 
Czarną Hańczą z jez. 
Mikasze

Kanał Augustowski 70,5 77,4 RZGW w Warszawie x
zasypywanie wyrw w brzegach poprzez ich zabudowę 
roślinną

3068 Kanał Augustowski 646 0 6,937
powyżej 5 m na części 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Niemna

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry leśna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK

PLH, PLB PLH200005, 
PLB200002 

Ostoja 
Augustowska, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 0,1

3069 RW8000186829
Szeszupa do Potopki z jez. 
Szurpiły i Pobondzie

Szeszupa 7,27 25,99 WZMiUW w Białymstoku x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3069 Szeszupa 68 9,51 27,502
powyżej 5 m na części 

odcinka
 18 potok

region wodny 
Niemna

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolna brak danych NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK
PLH, PK PLH200003, 

PLH200016, PK72 

Ostoja Suwalska, 
Dolina Szeszupy, 

Suwalski Park 
Krajobrazowy 

TAK 1,2,3

3070 RW80002564549
Czarna Hańcza od jez. 
Wigry do Gremzdówki 
włącznie

Pawłówka 0 13,725 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3070 Gremzdówka 6454 6,852 20,554
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Niemna

NAT bardzo dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie bardzo 

dobrego stanu 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK
PLH PLH200007 Pojezierze 

Sejneńskie 
TAK 1,2,3,4,5

3071 RW80002564872
Marycha od Marychny do 
dopływu z jez. Zelwa

Pilwianka 0 4,83 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3071 Pilwianka 648544 0,011 4,802
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK
PLH, PLB PLH200007, 

PLB200002 

Pojezierze 
Sejneńskie, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 1,2

3072 RW80002564872
Marycha od Marychny do 
dopływu z jez. Zelwa

Czarnicha (Czarniawka) 0 5,545 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3072 Czarnicha 648352 0,238 5,755
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK
PLH PLH200007 Pojezierze 

Sejneńskie 
TAK 2,3

3073 RW80002564872
Marycha od Marychny do 
dopływu z jez. Zelwa

Marycha 28 41,745 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3073 Marycha 648 48,11 61,821
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK
PLH, PLB PLH200007, 

PLB200002 

Pojezierze 
Sejneńskie, 

Puszcza 
Augustowska 

TAK 0,1,2,3,4,5

3074 RW80002566255
Hołnianka do granicy 
państwa

Hołnianka 0 4,42 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3074 Hołnianka 662 15,158 19,558
powyżej 5 m na części 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

NIE
TAK 1,2,4

3075 RW80002566255
Hołnianka do granicy 
państwa

Łączna 0 2,625 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3075 Hołnianka 662 23,342 26,003
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK
PLH PLH200007 Pojezierze 

Sejneńskie 
TAK 1,3,4

3076 RW80002566255
Hołnianka do granicy 
państwa

Jenorajście 0 8,24 WZMiUW w Białymstoku x x x x x

Zaplanowane prace wynikają z potrzeby zachowania 
zdolności przepustowej koryta rzeki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych 

3076 Hołnianka 662 27,82 36,048
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 25 ciek łączący jeziora

region wodny 
Niemna

NAT dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna brak danych NZ TAK
utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK
PLH PLH200007 Pojezierze 

Sejneńskie 
TAK 2

3077 RW40001757231
Banówka do granicy 
państwa

Rusewo 0 7,889 ŻZMiUW w Elblągu x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3077 Rusewo 57212 0 5,867
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok region wodny Jarft NAT UMIARKOWANY Fosforany, Ichtiofauna poniżej dobrego Związki tributylocyny ZŁY rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,3,4

3078 RW40001757231
Banówka do granicy 
państwa

Banówka 0 41,708 ŻZMiUW w Elblągu x x x x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3078 Banówka 572 10,512 51,219
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok region wodny Jarft NAT UMIARKOWANY Fosforany, Ichtiofauna poniżej dobrego Związki tributylocyny ZŁY rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,2,4,5

3079 RW40001757231
Banówka do granicy 
państwa

Krzewno 0 4,987 ŻZMiUW w Elblągu x x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3079 Krzewno 57216 0,004 4,842
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok region wodny Jarft NAT UMIARKOWANY Fosforany, Ichtiofauna poniżej dobrego Związki tributylocyny ZŁY rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,2

3080 RW40001757231
Banówka do granicy 
państwa

Strumień Wilki 0,024 13,303 ŻZMiUW w Elblągu x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3080 Strumień Wilki 5722 0 11,865
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok region wodny Jarft NAT UMIARKOWANY Fosforany, Ichtiofauna poniżej dobrego Związki tributylocyny ZŁY rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,2,4,5

3081 RW40001757245
Omaza do granicy 
państwa

Omaza 0 20,712 ŻZMiUW w Elblągu x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3081 Omaza 5724 5,959 22,605
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok region wodny Jarft NAT PONIŻEJ DOBREGO brak danych poniżej dobrego brak danych ZŁY rolna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,3,5

3082 RW40001757281
Gołuba do granicy 
państwa

Gołuba 0 3,547 ŻZMiUW w Elblągu x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3082 Gołuba 5728 3,241 6,776
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok region wodny Jarft NAT PONIŻEJ DOBREGO brak danych poniżej dobrego brak danych ZŁY rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB PLB280015 Ostoja Warmińska NIE 5

3083 RW40001757281
Gołuba do granicy 
państwa

Kanał Pompowy Gołuby 0 1,652 ŻZMiUW w Elblągu x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3083 brak odcinka w MPHP 0 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
17 potok region wodny Jarft NAT PONIŻEJ DOBREGO brak danych poniżej dobrego brak danych ZŁY rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE
NIE

TAK 0

3084 RW20000251249
Kanał Gniewoszowsko-
Kozienicki

Struga Policka (odpływ) 0 0,091 WZMiUW w Warszawie x x x x Odprowadzenie wód wezbraniowych (kanał ulgi) 3084 Zwolanka 251242 0,001 0,093
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW umiarkowany Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) poniżej dobrego brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB PLB140013 Ostoja Kozienicka NIE 5

3085 RW20000259529 Kanał Wawerski
Kanał Nowa Ulga (WZMiUW: Kanał 
Wawerski)

0 3 WZMiUW w Warszawie x x x x x
Wlaściwy spływ ścieków i wód z terenów 
zurbanizowanych m.st. Warszawy, zminimalizowane 
zagrożenia podtopień terenów przyległych

3085 Kanał Wawerski 25952 2,613 5,643
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW słaby
Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI)

poniżej dobrego brak danych zły
leśno-

zantropogenizowana
nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

OCHK OCHK308 Warszawski NIE 3,4

3086 RW20001723949 Klikawka Struga Anielin (odpływ) 0 0,715 WZMiUW w Warszawie x x x x x x x

Odprowadzenie wód z obiektów melioracji szczegółowych 
Wysokie Koło i Markowola. Udrożnienie koryta rzeki dla 
umożliwienia spływu wód wezbraniowych celem ochrony 
użytków rolnych i dobytku ludności przed podtopieniami.

3086 Niewiadomka 23946 0,012 0,725
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT poniżej dobrego brak danych dobry brak danych zły rolna nierozpoznana presja Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE

TAK

PLB PLB140004 Dolina Środkowej 
Wisły 

NIE 4,5

3087 RW30001757445
Stradyk do granicy 
państwa z jez. Głębockim

Szarka 0 5,367 ŻZMiUW w Elblągu x x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3087 Szarka 5744432 1,648 6,692
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Świeżej

NAT CO NAJMNIEJ DOBRY brak danych DOBRY brak danych DOBRY rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB PLB280015 Ostoja Warmińska TAK 1,5

3088 RW30001757445
Stradyk do granicy 
państwa z jez. Głębockim

Stradyk 0 14,644 ŻZMiUW w Elblągu x x x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3088 Stradyk 5744 6,737 21,259
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Świeżej

NAT CO NAJMNIEJ DOBRY brak danych DOBRY brak danych DOBRY rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK330 

Ostoja Warmińska, 
Wzniesień 
Górowskich 

TAK 1,2

3089 RW30001757445
Stradyk do granicy 
państwa z jez. Głębockim

Wormianka 0 9,256 ŻZMiUW w Elblągu x x x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3089 Wormianka 57442 0 0
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 17 potok

region wodny 
Świeżej

NAT CO NAJMNIEJ DOBRY brak danych DOBRY brak danych DOBRY rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK330 

Ostoja Warmińska, 
Wzniesień 
Górowskich 

TAK 0,1,2

3090 RW30001757445
Stradyk do granicy 
państwa z jez. Głębockim

Kanał Młyński 0 11,098 ŻZMiUW w Elblągu x x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3090 Kanał Młyński 57444 0 4,272
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Świeżej

NAT CO NAJMNIEJ DOBRY brak danych DOBRY brak danych DOBRY rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK330 

Ostoja Warmińska, 
Wzniesień 
Górowskich 

TAK 1,2,4

3091 RW40001757261
Wituszka (Mędrzycka 
Struga) w granicach 
państwa

Mędrzycka Struga 0 11,225 ŻZMiUW w Elblągu x x x x
Konieczność realizacji robót przyspieszy spływ wód i 
zapewni odpływ dla urządzeń melioracji szczegółowych tj. 
rowów i drenowań  całej zlewni rzeki

3091 Wituszka 5726 31,995 43,21
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok region wodny Jarft NAT PONIŻEJ DOBREGO brak danych poniżej dobrego brak danych ZŁY rolna brak Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1, 4(4) - 2 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE
TAK

PLB, OCHK PLB280015, 
OCHK330 

Ostoja Warmińska, 
Wzniesień 
Górowskich 

TAK 2,3,5

3092 RW200002663729 Kanał Partyzantów Hanka (Hanna ) 27,38 29,5 WZMiUW w Lublinie x x
Utrzymanie stanu dna i brzegów rzeki. Umożliwienie 
spływu wód powodziowych, oraz przepływu lodu-
zabezpieczenie przed powodzią.

3092 Kanał Partyzantów 26714372 22,677 27,303
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SCW co najmniej dobry brak danych dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK
osiągnięcie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE
NIE

NIE 4

3093 RW200017266949 Dopł. spod Kukawek Ruda 5,77 10,53 WZMiUW w Warszawie x x

Utrzymanie dobrego stanu koryta cieku. Zaplanowane 
prace mają na celu zachowanie drożności cieku, 
zapewnienie swobodnego odbioru wód z terenów 
przyległych, renetncję korytową.

3093 Dopływ spod Kukawek 2671494 5,856 10,611
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW umiarkowany
OWO, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik 

okrzemkowy IO)
poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna nierozpoznana presja Z TAK

osiągnięcie dobrego 
potencjału 

ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) NIE NIE NIE

TAK
PLB PLB140001 Dolina Dolnego 

Bugu 
NIE 4

3094 RW2000172546329
Wolbórka od źródeł do 
Dopływu spod Będzelina

Wolbórka 32,593 41,131 WZMiUW w Łodzi x x x x

ochrona przed powodzią, zapewnienie swobodnego 
spływu wód i lodów, poprawnego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 
właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
urządzeń wodnych

3094 Wolbórka 2546 32,704 41,245
powyżej 5 m na części 

odcinka
 17 potok

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany Azot Kjeldahla dobry brak danych zły rolna presja komunalna Z TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2021 nie dotyczy NIE NIE NIE

NIE

TAK 2

3095 RW70002058253
Węgorapa od wypływu z 
jeziora Mamry do granicy 
państwa

Węgorapa 42,952 44,652 RZGW w Warszawie x
Udrożnienie koryta poprawi warunki przejścia wód i 
spływu lodów

3095 Węgorapa 582 94,158 0
powyżej 5 m na całej długości 

odcinka
rozbieżność źródła 20 rzeka nizinna

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT dobry
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
dobry brak danych dobry rolna nierozpoznana presja NZ TAK

utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego

utrzymanie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 4(7) NIE NIE NIE

TAK
OCHK OCHK151, 

OCHK51

Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich, 
Dolina Goldapy i 

Węgorapy

NIE 4

3096 RW200002545399 Zbiornik Sulejów Pilica 137,1 156,9 RZGW w Warszawie x x x

W chwili obecnej rzeka Pilica na przedmiotowym odcinku 
jest niedrożna, istniejące piaszczyste łachy i wyspy 
podowują duże ryzyko powstawania zatorów. Efektem 
prowadzonych prac będzie udrożnienie rzeki Pilicy w 
głównym nurcie rzeki dla zapewnienia bezpiecznego 
przepływu wód oraz uniknięcia ryzyka powstawania 
zatorów lodowo - śryżowych w okresie zimowym w 
odcinku cofkowym i na obszarze tzw. małego zalewu, 
poprawa bilansu tlenowego wody oraz stanu 
fizykochemicznego osadów dennych w obszarze tzw. 
dużego zalewu Zbiornika Sulejów (dezaktywacja 
szkodliwych związków azotu i fosforu).

3096
nie dotyczy - zbiornik 

wodny
0 0 0 nie dotyczy - zbiornik wodny 0 typ nieokreślony

region wodny 
Środkowej Wisły

SZCW
dobry i powyżej 

dobrego
brak danych poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna brak Z TAK
utrzymanie dobrego 

potencjału 
ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK 2_17_W

Makroniwelacja i 
rekultywacja 

Zbiornika Wodnego 
Sulejów wraz z 

udrożnieniem partii 
cofkowej do km 

159+300

TAK 2_17_W

Makroniwelacja i 
rekultywacja 

Zbiornika Wodnego 
Sulejów wraz z 

udrożnieniem partii 
cofkowej do km 

159+300

NIE TAK PK PK55
Sulejowski Park 
Krajobrazowy

TAK 0, 2, 3

3097 RW20001025451
Pilica od Zwleczy do 
Zbiornika Sulejów

Pilica 156,9 235,9 RZGW w Warszawie x x x

W chwili obecnej rzeka Pilica na przedmiotowym odcinku 
jest niedrożna, istniejące piaszczyste łachy i wyspy 
podowują duże ryzyko powstawania zatorów. Efektem 
prowadzonych prac będzie udrożnienie rzeki Pilicy w 
głównym nurcie rzeki dla zapewnienia bezpiecznego 
przepływu wód oraz uniknięcia ryzyka powstawania 
zatorów lodowo - śryżowych w okresie zimowym w 
odcinku cofkowym i na obszarze tzw. małego zalewu, 
poprawa bilansu tlenowego wody oraz stanu 
fizykochemicznego osadów dennych w obszarze tzw. 
dużego zalewu Zbiornika Sulejów (dezaktywacja 
szkodliwych związków azotu i fosforu).

3097 Pilica 254 162,726 165,088
powyżej 5 m na części 

odcinka
10 średnia rzeka

region wodny 
Środkowej Wisły

NAT umiarkowany
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR), Ichtiofauna
poniżej dobrego

Benzo(g,h,i)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)piren

zły rolno-leśna
presja 

hydromorfologiczna
Z TAK

osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

4(4) - 1 2027 4(7) TAK 2_17_W

Makroniwelacja i 
rekultywacja 

Zbiornika Wodnego 
Sulejów wraz z 

udrożnieniem partii 
cofkowej do km 

159+300

TAK 2_17_W

Makroniwelacja i 
rekultywacja 

Zbiornika Wodnego 
Sulejów wraz z 

udrożnieniem partii 
cofkowej do km 

159+300

NIE TAK PLH, PK PLH100008, PK55
Dolina Środkowej 
Pilicy, Sulejowski 

Park Krajobrazowy
TAK 2

3098 RW700018584589 Kirsna Młynówka (Kochanówka) 0 2,285 ZMiUW w Olsztynie x x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

3098 Młynówka 584582 0 2,38
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK PLH, OCHK PLH280046, 
OCHK49 

Swajnie, Doliny 
Dolnej Łyny 

NIE 5

3099 RW700018584589 Kirsna Młynówka (Kochanówka) 2,434 5,352 ZMiUW w Olsztynie x x x x x
Utrzymanie drożności koryta rzeki. Odwodnienie 
obszarów rolnych. 

3099 Młynówka 584582 2,441 5,346
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE TAK OCHK OCHK49 Doliny Dolnej Łyny NIE 5

3100 RW700018584589 Kirsna Młynówka (Kochanówka) 5,352 5,992 ZMiUW w Olsztynie x x
Utrzymanie przekrojów koryta dla swobodnego spływu 
wód

3100 Młynówka 584582 5,346 6000
poniżej 5 m na całej długości 

odcinka
18 potok

region wodny Łyny i 
Węgorapy

NAT poniżej dobrego brak danych poniżej dobrego brak danych zły rolno-leśna brak NZ TAK
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego

osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego

nie dotyczy 2015 nie dotyczy NIE NIE NIE NIE NIE 5


