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1. WPROWADZENIE 

Przedkładany dokument jest podsumowaniem prac zespołu pod kierunkiem 

prof. Elżbiety Nachlik nad Programem ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej 

Wisły wraz ze Studiami ochrony przed powodzią województw śląskiego, 

małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego z uwzględnieniem rekomendacji 

wynikających z wykonanej Prognozy Oddziaływania na Środowisko. 

W ostatnich latach zwiększa się stale liczba powodzi, ich przebieg jest coraz bardziej 

gwałtowny, a straty coraz większe. Problem wzrostu zagrożenia powodziowego ma 

charakter globalny i występuje w większości krajów świata. Wynika to głównie z: 

 systematycznego wzrostu liczby ludności, 

 dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, który wyraża się wzrostem majątku 

społecznego i indywidualnego, rozbudową infrastruktury (komunikacyjnej, 

gospodarczej, rolniczej, ...) oraz intensyfikacji trwałej zabudowy zlewni 

rzecznych i poważnych zmian w użytkowaniu gruntów, co ma niekorzystny 

wpływ na stosunki wodne. 

W dorzeczu górnej Wisły w ostatnich latach straty powodziowe były wielomiliardowe. 

Tylko powodzie z lat 1997 oraz 2001 przyniosły prawie 3,0 mld zł strat. Corocznie 

przekazywane są też ogromne środki z budżetu państwa na odbudowę zniszczeń 

powodziowych, dlatego koniecznością stało się opracowanie programu zadań 

z zakresu prewencji i ograniczenia strat. Programu dla obszaru gdzie powodzie są 

częste i gwałtowne. 

Celem Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły jest zwiększenie 

bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły, poprzez: 

 Efektywne planowanie i realizację środków ochrony; 

 Rozwój działań prewencyjnych dla ograniczenia zagrożenia powodziowego, 

ukierunkowanych na zasady planowania przestrzennego i na ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenów zalewowych. Działania te wspierają także 

ekonomiczną zasadność planowanych środków ochrony przed powodzią oraz 

umożliwiają ich właściwą przestrzenną lokalizację. 

Obszarowo Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły (do ujścia 

Sanny) ograniczony jest zasięgiem terytorialnym województw małopolskiego, 

podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego oraz lubelskiego. Program stanowi 

odrębną i zamkniętą całość, zgodnie z prawem wodnym terytorialnie odniesioną do 

regionu wodnego Małej Wisły i regionu wodnego Górnej Wisły, dotyczącą zagadnień 

powodziowych. 

Zakres Programu obejmuje: 

 Ocenę obecnego potencjału przeciwpowodziowego na tle aktualnych 

i przyszłych potrzeb; 
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 Identyfikację lokalnie uzasadnionych i uwarunkowanych – kierunków ochrony 

w układzie zlewniowym oraz wynikających z nich niezbędnych środków 

prewencji i bezpośredniej ochrony; 

 Działania dla ograniczenia wielkości powodzi, obejmujące środki techniczne, 

takie jak: sterowana retencja zbiornikowa, mała retencja oraz retencyjne 

przysposobienie dorzecza rekompensujące zabudowę i rozwój infrastruktury, 

poldery powodziowe oraz środki nietechniczne, czyli powiększenie naturalnej 

retencji połączone z ochroną ekosystemów; 

 Działania dla ograniczenia zasięgu oraz skutków powodzi, obejmujące 

zabudowę i umocnienie koryt cieków, wały przeciwpowodziowe, kanały ulgi 

oraz inne obiekty bądź zabiegi realizujące te działania. 

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły określa średniookresową 

strategię modernizacji systemu ochrony przed powodzią uwzględniając potrzeby: 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz sporządzenia prewencyjnych planów 

ograniczenia zagrożenia powodziowego. Zawiera listę przewidzianych do realizacji, 

uzasadnionych potrzebami, kompleksowych projektów ochronnych. 

Kalendarium prac nad przygotowaniem Programu ochrony przed powodzią 

w dorzeczu górnej Wisły: 

18.09.2006 r.  - prezentacja założeń do Programu ochrony przed powodzią w 

dorzeczu górnej Wisły (zwanego PROGRAMEM) na konferencji w 

Arłamowie i akceptacja jego koncepcji przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, rządowe i samorządowe władze regionalne oraz 

samorządowe lokalne; 

25.01.2007 r. - dyskusja robocza ustalająca zakres i zasady realizacji PROGRAMU 

w gronie władz i instytucji reprezentujących gospodarkę wodną oraz 

administrację rządową i samorządową z obszaru objętego 

PROGRAMEM; 

30.06.2007 r. - opracowanie wstępnej listy projektów ochrony przed powodzią; 

04.07.2007 r. - prezentacja pierwszej wersji programu na forum ogólnym w 

siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

20.09.2007 r. - przekazanie skorygowanego dokumentu PROGRAMU Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych w celu przedstawienia go na posiedzeniu Rady 

Ministrów; rozpoczęcie uzgodnień międzyresortowych dla 

uruchomienia procedury ustanowienia odpowiedniej ustawy;  

30.09.2008 r. - realizacja pełnego „Studium ochrony przed powodzią” na obszarze 

trzech województw (śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) 

oraz uzupełnienie STUDIUM dla województwa małopolskiego; 

30.11.2008 r. - weryfikacja programu inwestycyjnego PROGRAMU na obszarze 

czterech województw; 

15.12.2009 r. - wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko skutków 

realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej 
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Wisły na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, 

podkarpackiego i świętokrzyskiego; 

02.01.2010 r. - włączenie do Programu zadań z dorzecza górnej Wisły na obszarze 

województwa lubelskiego; 

10.03.2010 r. - powołanie przez Wojewodę Małopolskiego Zespołu Doradczego – 

Ekspertów do przygotowania rekomendacji zadań Programu pod 

przewodnictwem prof. Janusza Zaleskiego; 

15.04.2010 r. - aktualizacja Programu na obszarze pięciu województw: śląskiego, 

małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. 

 

 

2. UZASADNIENIE PODJĘCIA PROGRAMU 

2.1. Główne wskaźniki zagrożenia powodziowego w dorzeczu górnej Wisły na tle 

kraju 

Poziom podatności na zagrożenie powodziowe w sposób ogólny charakteryzują 

wskaźniki geograficzne i antropogeniczne, których podstawową miarą są 

odpowiednio: 

a) relacja rocznego odpływu wód w stosunku do rocznego opadu oraz regionalne  

zróżnicowanie jej wartości na tle kraju, 

b) regionalne wskaźniki gęstości zaludnienia na tle średniej krajowej. 

 

Tabela 1. Wskaźniki potencjału powodziowego (według danych z 2006 roku) 

 Roczny opad 

[106m3 / %] 

Roczny odpływ 

[106m3 / %] 

Powierzchnia 

[km2 / %] 

Wskaźnik 

zaludnienia 

[Liczba mieszk/ km2] 

Polska 189 573 / 100 62 000 / 100 312 685 / 100 122 

dorzecze górnej 

Wisły na obszarze 

Polski 

30 183 / 15,9 14 500 / 23,4 48 035 / 15,4 175 

Udział rocznego odpływu z dorzecza górnej Wisły w krajowym bilansie odpływu jest 

o 50% wyższy od udziału rocznego opadu w tym regionie w stosunku do wielkości 

rocznego opadu w Polsce. Ta relacja stanowi o znacznie wyższej od przeciętnej 

w kraju, naturalnej podatności tego regionu na zagrożenie powodziowe. 

Wskaźnik gęstości zaludnienia w dorzeczu górnej Wisły o 40% przekracza średnią 

krajową. Potencjał zagrożenia powodziowego (ludność i jej mienie oraz potencjał 

gospodarczy) jest zatem także wyższy od przeciętnego w kraju.  

Podatność na zagrożenie powodziowe regionu, będąca funkcją dwóch powyższych 

czynników (patrz tabela 1) przewyższa więc znacznie poziom średni w kraju. 
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W dorzeczu górnej Wisły występują bardzo wysokie szkody i straty powodziowe 

będące skutkiem braku odpowiedniego zabezpieczenia przy istniejącym 

zagospodarowaniu. W latach 1953 - 2006 suma strat powodziowych w dorzeczu 

górnej Wisły stanowiła blisko 50% wszystkich strat powodziowych w Polsce, podczas 

gdy powierzchnia tego dorzecza zajmuje zaledwie 15% powierzchni kraju. Pamiętać 

zaś należy, że wysokość strat powodziowych w Polsce sięga 1% PKB (Produktu 

Krajowego Brutto). Powódź z 1997 roku przyniosła w dorzeczu górnej Wisły szkody 

i straty podane w tabelach 2 i 3. 

 

Tabela 2. Zniszczenia infrastruktury hydrotechnicznej oraz uszkodzenia brzegów 

rzek w czasie powodzi 1997 roku 

 

Obszar 

Rodzaj szkody / miara 

Budowle hydrotechniczne 

[szt. / %] 

Obwałowania 

przeciwpowodziowe 

[km / %] 

Uszkodzenia brzegów rzek i 

potoków 

[km / %] 

Polska 2 861 / 100 721,4 / 100 9 065,9 / 100 

dorzecze górnej Wisły na 

obszarze Polski 

2 169 / 75,8 198,7 / 27,5 5 604,4 / 61,8 

 

Tabela 3. Szkody powodziowe w uprawach rolnych oraz w infrastrukturze 

komunikacyjnej i w zabudowie w wyniku powodzi 1997 roku 

 

 

 

Obszar 

Rodzaj szkody / miara 

Powierzchnia 

zalanych 

gruntów 

ornych 

i użytków 

zielonych 

[ha / %] 

Drogi 

[km / %] 
Mosty 

[szt. / %] 
 

 

Budynki 

 

[szt. / %] 

 

 

krajowe 

 

 

wojewódzkie 

 

 

krajowe 

 

 

wojewódzkie 

Polska 520 633 / 100 1 247 / 100 13 186 / 100 304 / 100 3 730 / 100 72 267 / 100 

dorzecze 

górnej Wisły 

na obszarze 

Polski 

143 739/ 27,6 762,6 / 61,2 7 421,4 / 56,3 123 / 40,5 2 128 / 57,1 20 601 /28,5 

 

Po powodzi 1997 roku wydatkowano wysokie środki na odbudowę i modernizację 

zniszczonej infrastruktury chroniącej przed powodzią. Przeznaczono je przede 

wszystkim na obwałowania przeciwpowodziowe i umocnienia koryt rzecznych, a 

także zabezpieczenie dolnych stanowisk budowli piętrzących (zapór i stopni 

wodnych). Potrzebne są jednak działania niewspółmiernie szersze albowiem specyfika 

obszaru dorzecza górnej Wisły jest taka, że najbardziej poszkodowane są gminy 

zagrożone intensywnym spływem wód opadowych oraz osuwiskami powodującymi 

zniszczenia zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej, dróg i mostów.  

Następna wielka powódź, która miała miejsce w 2001 roku i w części dorzecza górnej 

Wisły była porównywalna z powodzią w 1997 roku, przyniosła straty także 
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porównywalne co do wartości. Wysokość strat powstałych w wyniku obu powodzi 

zestawiono w tabeli 4. 

 

Tabela 4. Wysokość strat powodziowych bezpośrednich w 1997 i 2001 roku 

 

Obszar 

Wysokość strat powodziowych 

[tys. zł] 

Rok 1997 Rok 2001 

dorzecze Wisły 2 100 000 3 000 000 

dorzecze górnej Wisły 1 700 000 1 280 000 

 

Przyglądając się tabeli 4 warto pamiętać, że: 

 powódź roku 1997 przyniosła największe straty od roku 1934; 

 wezbrania roku 1997 i 2001 zostały generalnie oceniane jako zbliżone do 

pięćdziesięcioletniego i porównywalne co do wielkości, ale przestrzenna 

struktura opadów oraz kulminacji wezbrań (wielkość i miejsce 

wystąpienia), a w konsekwencji zasięg powodzi oraz charakter szkód były 

odmienne; 

 po powodzi 1997 roku zrealizowano prace mające na celu usunięcie jej 

skutków, które polegały przede wszystkim na obudowie, czyli na 

odtworzeniu sytuacji sprzed powodzi. 

Biorąc powyższe pod uwagę trzeba stwierdzić, że: 

 inwestycje wykonane w ramach usuwania skutków powodzi 1997 roku nie 

spowodowały istotnego podwyższenia dotychczasowego potencjału 

systemu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 

(w województwie małopolskim straty w roku 2001 były nawet większe niż 

w 1997); 

 w związku z postępującą intensyfikacją zagospodarowania terenu 

i towarzyszącym jej wzrostem wartości majątku podatnego na zagrożenie, 

przy braku działań na rzecz podniesienia efektywności systemu ochronnego 

i braku określonych zasad zagospodarowania przestrzennego w obszarach 

zagrożonych, należy spodziewać się coraz wyższych strat powodziowych; 

 podstawowym sposobem ograniczenia strat powodziowych jest 

podniesienie efektywności systemu ochrony (w tym zwiększenie 

skuteczności infrastruktury przeciwpowodziowej) oraz prewencja 

przeciwpowodziowa, ukierunkowana głównie na właściwe 

zagospodarowanie terenów narażonych na zagrożenie; 

 infrastruktura przeciwpowodziowa musi być zmodernizowana oraz 

rozbudowana odpowiednio do lokalnego charakteru zagrożenia, w układzie 

zlewniowym. 
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2.2. Specyfika oraz wewnętrzne zróżnicowanie uwarunkowań powodziowych w dorzeczu 

górnej Wisły 

Głównym źródłem zagrożenia powodziowego jest specyfika geograficzna zlewni 

i obszaru odpływu (korytarza rzecznego) oraz specyfika opadów. 

Powodem nasilenia skutków powodzi, powiększania się strat w ich wyniku, są presje o 

charakterze antropogenicznym takie, jak: zmiany w użytkowaniu gruntów, 

eksploatacja kopalin, urbanizacja, uszczelnienie terenu, rozbudowa infrastruktury 

drogowej itd. 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę dorzecza górnej Wisły pod kątem tak 

rozumianych źródeł i przyczyn zagrożenia powodziowego. Zwrócono w niej uwagę na 

to, że cechą charakterystyczną tego dorzecza jest duże zróżnicowanie środowiska 

geograficznego, w tym pozostającego pod jego wpływem odpływu wód rzek. 

Warunki geograficzne 

Dorzecze górnej Wisły obejmuje odcinek Wisły od źródeł do ujścia Sanny włącznie. 

Całkowita powierzchnia zlewni górnej Wisły (łącznie z obszarem leżącym poza 

terytorium Polski) wynosi 50 700 km
2
 . 

W obrębie omawianego obszaru wyróżnia się trzy całkowicie odmienne 

i równocześnie zróżnicowane wewnętrznie jednostki fizycznogeograficzne: Karpaty, 

Kotliny Podkarpackie i Wyżynę Małopolską. Występują na tym obszarze cztery typy 

rzeźby terenu: górski, wyżynny, podgórski i nizinny. Z punktu widzenia kształtowania 

się wezbrań mogących mieć charakter powodzi, istotne znaczenie ma to, że obszar 

Karpat zajmuje znaczną część powierzchni dorzecza (około 45%). Cechą krajobrazu 

Karpat, mającego górski charakter, jest znaczna stromość stoków (przewaga nachyleń 

20 – 40°), skalistość lub okrycie rumoszem, wąskość dolin i ich znaczny spadek. 

Należy zwrócić uwagę, że stoki obejmują znaczącą część powierzchni dorzecza  

(60 – 90% w różnych typach rzeźby terenu). Jest to istotne, bo na ich obszarze 

następuje transformacja opadu w spływ powierzchniowy i podziemny oraz 

doprowadzenie wody do koryt. Sposób tej transformacji zależy od cech 

morfometrycznych stoków i budujących je pokryw: warunki geograficzne obszaru 

górnej Wisły sprzyjają szybkiemu spływowi śródpokrywowemu i powierzchniowemu, 

a w konsekwencji kształtowaniu się gwałtownych – szybkich i wysokich fal 

wezbraniowych (w tym powodziowych). Omawiana zlewnia ma kształt zbliżony do 

kolistego, co powoduje, że (w przeciwieństwie do zlewni wydłużonych) czas 

koncentracji tych fal wezbraniowych jest krótki, a same fale stosunkowo wysokie. 

Ponadto na obszarze tym występują intensywne procesy stokowe wywoływane 

spływem wód opadowych (np. osuwiska i spłukiwanie stoków) stanowiące zagrożenie 

powodziowe o innym (nie związanym z wylewami rzek) charakterze. 

Warunki hydrograficzne 

Dorzecze dzieli się na dwie części: lewobrzeżną (ok. 12 600 km
2
), odwadniającą 

Wyżynę Małopolską i prawobrzeżną, karpacką (ok. 35 400 km
2
). Jak widać dorzecze 



Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 

_________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

10 

to jest silnie asymetryczne. Stosunek powierzchni lewobrzeżnej do prawobrzeżnej 

części całego dorzecza górnej Wisły wynosi 1:2,8 i jest prawie identyczny dla zlewni 

jej dopływów. 

Sieć rzeczna dorzecza górnej Wisły jest gęsta. Tworzy ją 149 rzek i potoków o zlewni 

większej od 100 km
2
, 33 rzeki o zlewni większej od 500 km

2
 i 15 rzek o zlewni 

większej od 1000 km
2
, z których 9 to bezpośrednie dopływy Wisły.  

Klimat 

Dorzecze górnej Wisły jest obszarem o klimacie najbardziej zróżnicowanym w Polsce. 

Na obszarze tym występuje sześć stref klimatycznych: od umiarkowanie ciepłej do 

zimnej (na szczytach tatrzańskich).  

Na północnych stokach Tatr sumy roczne opadów w skrajnych przypadkach 

przekraczają 2 500 mm, a maksima dobowe sięgają 300 mm. Jednocześnie w Niecce 

Nidziańskiej są miejsca o opadach rocznych nie przekraczających 500 mm.  

Na obszarze dorzecza znane są przypadki huraganowych wiatrów, gwałtownych burz 

z gradobiciem lub deszczem nawalnym.  

Charakterystyka hydrologiczna 

W zlewni górnej Wisły występują dwie podstawowe przyczyny wezbrań: roztopy 

wiosenne i opady.  

Wezbrania wywołane deszczami nawalnymi odznaczają się bardzo gwałtownym 

przebiegiem, krótkim czasem trwania ale stosunkowo małym zasięgiem terytorialnym. 

Wielkie i katastrofalne wezbrania oraz związane z nimi powodzie w dorzeczu górnej 

Wisły są wywoływane jednak opadami rozlewnymi, występującymi na znacznych 

obszarach dorzecza, trwającymi zazwyczaj 3 - 6 dni, osiągającymi wysokość ponad 

200 mm. Charakterystyczny rozkład tych opadów (najwyższe na północnych stokach 

Tatr i w Beskidach) sprawia, że na ogół karpackie dopływy Wisły w zachodniej części 

dorzecza mają większy wpływ na formowanie się odpływu Wisły od jej dopływów 

w części wschodniej. 

Wezbrania roztopowe charakteryzują się niższymi kulminacjami, ale dłuższym czasem 

trwania od wezbrań opadowych. W czasie tych wezbrań mogą tworzyć się zatory 

lodowe wywołujące bardzo groźne w skutkach i trudne do przewidzenia spiętrzenia 

wody, przerwania wałów lub uszkodzenia budowli wodnych. Dorzecze górnej Wisły 

jest zagrożone przez wezbrania roztopowe w znacznie niższym stopniu. Topnienie 

pokrywy śnieżnej przebiega tu bowiem stopniowo, co jest związane ze 

zróżnicowaniem orograficznym terenu. Zatory śryżowe w dorzeczu górnej Wisły 

występują jednak na obszarach wód spiętrzonych a także na rzekach Niecki 

Nidziańskiej i Sanie.  

Dorzecze górnej Wisły posiada naturalne warunki sprzyjające zagrożeniu 

powodziowemu (występowanie tzw. deszczy rozlewnych i nawalnych, niski poziom 

retencji powierzchniowej i gruntowej oraz duże spadki terenu sprzyjające szybkiemu 

spływowi powierzchniowemu i krótkim czasom koncentracji). W wyniku takich 

uwarunkowań stosunek przepływów maksymalnych do minimalnych w rzekach 
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karpackiego dorzecza Wisły wynosi 1850, podczas gdy np. w Sudetach 835, 

a w pozostałych rejonach Polski nie przekracza 300. 

Uwarunkowania osadnicze 

W dorzeczu górnej Wisły obserwuje się stały rozwój osadnictwa i zmiany 

w użytkowaniu gruntów, co jest związane z rozwojem cywilizacyjnym kraju (obecnie 

zagęszczenie ludności na obszarze dorzecza górnej Wisły wynosi średnio 178 osób na 

1 km
2 

przy  średniej w Polsce wynoszącej 124 osób na 1 km
2
). Z punktu widzenia 

wpływu tych zmian na zagrożenie powodziowe zasadnicze znaczenie mają: 

wielokrotny wzrost powierzchni zabudowanej, w tym dróg, kosztem powierzchni 

lasów jak i gruntów ornych, przy niewielkim wzroście powierzchni zieleni urządzonej 

i nieużytków. Konsekwencją takich zmian zagospodarowania zlewni jest 

systematyczne uszczelnianie jej powierzchni, a tym samym wzrost i przyspieszenie 

spływu powierzchniowego. Powoduje to zwiększenie częstotliwości i wartości 

przepływów wysokich oraz skrócenie czasu ich koncentracji.  

Wynikiem powyższej sytuacji jest utrata możliwości bezpiecznego odprowadzania 

wielkich wód zwłaszcza przez karpackie dopływy górnej Wisły, wzrost erozji dna 

i brzegów cieków, uruchamianie osuwisk i występowanie spływów błotnych, 

a w rezultacie stały wzrost wielkości strat gospodarczych na terenach objętych 

powodzią. 

Obecne uwarunkowania prawne umożliwiają jedynie ograniczenie zagospodarowania 

na wyznaczonych w ramach studiów ochrony przed powodzią obszarach 

bezpośredniego zagrożenia powodziowego od strony rzeki. Brak jest generalnych 

zasad gospodarowania retencją powodziową, prowadzących do ograniczania utraty 

naturalnej retencyjności zlewni. W efekcie rozwój urbanizacji podwyższa zagrożenie 

powodziowe. Rośnie zatem negatywna rola uwarunkowań osadniczych w zagadnieniu 

zagrożenia powodziowego.  

W tabelach 5 i 6 zestawiono wskaźniki osadnicze w poszczególnych województwach 

na tle kraju. Pokazano dynamikę zmian gęstości zaludnienia w perspektywie 

najbliższych lat. Widać, że prognozowane do 2030 roku zmiany, wynikające ze 

wskaźników demograficznych oraz z migracji ludności, nie są w stanie poprawić 

sytuacji, o ile nie nastąpią regulacje istotnie zmieniające zasady rozwoju zabudowy 

i infrastruktury pod kątem ograniczenia utraty oraz odbudowy naturalnej retencyjności 

zlewni.  

Warto przy tym zwrócić uwagę, że w województwie śląskim zdecydowanie dominuje 

czynnik intensywności urbanizacji, zaś w województwach podkarpackim, 

świętokrzyskim i lubelskim mamy do czynienia z poważnym problemem rozproszonej 

zabudowy, co wiąże się w znacznym stopniu ze strukturą gruntów ornych. 

W województwie małopolskim natomiast problematyka jest zróżnicowana – 

obserwujemy tu zarówno wzrost urbanizacji, ale także - zwłaszcza w części 

południowej, intensywny rozwój rozproszonej zabudowy i to szczególnie w terenach 

podatnych na zagrożenie. 
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Tabela 5. Wybrane dane statystyczne dla województw w dorzeczu górnej Wisły 

WOJWÓDZTWO Powierzchnia 

 

 

 

[km2] 

Liczba 

gmin 

Liczba 

miast 

Liczba mieszkańców: 

w roku 2001 

obecnie 

w roku 2015 

w roku 2030 

[tys. mieszk] 

Wskaźnik 

zaludnienia 

 

 

[L. mieszk./km2] 

ŚLĄSKIE 12 331 167 71 4 882 

4 646 

4 450 

3 950 

397 

377 

361 

320 

MAŁOPOLSKIE 15 190 182 57 3 216 

3 271 

3 310 

3 260 

213 

215 

219 

215 

PODKARPACKIE 17 844 159 46 2 122 

2 099 

2 100 

2040 

118 

117 

117 

114 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 11 710 102 31 1 326 

1 273 

1 240 

1 160 

113 

109 

106 

99 

LUBELSKIE 13 988 213 41 2 207 

2 162 

2 126 

2 001 

158 

155 

152 

143 

POLSKA 312 679 2 478 892 38 667 

38 136 

37 630 

35 690 

124 

122 

120 

114 

 

Tabela 6. Wskaźniki względne w stosunku do danych dla kraju 

WOJEWÓDZTWO Powierzchnia 

 

 

 

[%] 

Liczba 

Gmin 

 

 

[%] 

Liczba 

Miast 

 

 

[%] 

Liczba 

mieszkańców: 

w roku 2001 

obecnie 

w roku 2015 

w roku 2030 

[%] 

Wskaźnik 

zaludnienia: 

w roku 2001 

obecnie 

w roku 2015 

w roku 2030 

[-] 

ŚLĄSKIE 4,1 6,7 7,9 12,6 

12,2 

11,8 

11,1 

3,20 

3,11 

3,02 

2,82 

MAŁOPOLSKIE 4,8 7,3 6,3 8,3 

8,6 

8,8 

9,1 

1,72 

1,76 

1,82 

1,86 

PODKARPACKIE 5,7 6,4 5,1 5,5 

5,5 

5,6 

5,7 

0,95 

0,96 

0,98 

1,00 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 3,7 4,1 3,4 3,4 0,91 
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3,4 

3,3 

3,3 

0,89 

0,86 

0,87 

LUBELSKIE 4,5 8,6 4,6 5,7 

5,7 

5,6 

5,6 

1,27 

1,27 

1,27 

1,25 

POLSKA 100 100 100 100 1,00 

Uwarunkowania przemysłowe 

Uwarunkowania przemysłowe są związane przede wszystkim z eksploatacją węgla 

i ołowiu. Dotyczą obszaru województwa śląskiego, a także częściowo zachodniej 

strony województwa małopolskiego. Eksploatacja górnośląskich złóż surowców 

mineralnych sięga XII wieku. Do XVII wieku była ona oparta na technikach 

eksploatacji powierzchniowej z wykorzystaniem na ogół nieudokumentowanych 

szybów i sztolni. Późniejszy rozwój górnictwa wgłębnego także nie był odpowiednio 

dokumentowany lub utracono część dokumentacji, co między innymi utrudnia 

właściwą ocenę skutków przekształceń przemysłowych.  

Z punktu widzenia dynamiki wód dawne i obecne górnictwo poczyniło 

niepowetowane straty. Zmienione zostały stosunki wodne. Uskoki terenu oraz jego 

obniżenia na znacznych obszarach generują dodatkowe zagrożenia powodziowe 

związane z tworzeniem się w czasie intensywnych opadów obszarów 

bezodpływowych. Zmiany gospodarcze, przynoszące od wielu lat ograniczenie 

eksploatacji kopalin nie rozwiązują problemu zagrożenia, a nawet generują nowe 

problemy. Każde z tych zagadnień ma własną specyfikę i wymaga odrębnego 

potraktowania. Budując program ochrony przed powodzią należy fakt ten uwzględnić. 

Uwarunkowania historyczne (w zakresie rozwoju infrastruktury 

przeciwpowodziowej) 

Jedną z ważniejszych przyczyn obecnego stanu zagrożenia powodziowego w dorzeczu 

górnej Wisły jest złożona historia tych ziem. W okresie, gdy kraje Europy Zachodniej 

tworzyły skuteczne systemy ochrony przeciwpowodziowej ziemie Polski południowo-

wschodniej stanowiły peryferia trzech imperiów, z czego dwa należały do najbardziej 

zacofanych na całym kontynencie. Ogromne problemy społeczno - gospodarcze 

związane ze scalaniem poszczególnych dzielnic w odrodzonej Polsce również nie 

sprzyjały budowie sprawnego systemu ochronnego. Przykładowo, w efekcie braku 

porozumienia między zaborcami, a także permanentnych trudności finansowych i nie 

wywiązywania się odpowiednich urzędów z przyjętych zobowiązań, wały 

wybudowane do II Wojny Światowej nie tylko nie odpowiadają obecnym 

wymaganiom, ale nie spełniały nawet warunków wynikających z ówczesnego stanu 

wiedzy. Okres Polski Ludowej nie przyniósł w tym zakresie większych zmian. 

Wysokie koszty powojennej odbudowy kraju a następnie uprzemysłowienia 

realizowanego w warunkach niskowydajnej gospodarki socjalistycznej, nie pozwoliły 

na nadrobienie zaległości. Co prawda ponad 70 % retencji zbiornikowej w dorzeczu 

górnej Wisły powstało w latach powojennych, ale ze względu na to, że zbiorniki mają 

charakter wielofunkcyjny (zaopatrują w wodę, są wykorzystywane energetycznie, a 
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także rekreacyjnie), ich rezerwy powodziowe są ograniczone i nie zapewniają 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa terenom położonym poniżej. 

Problemy ochrony miast przed powodzią  

Przyczyny powodzi w miastach mają dwojaki charakter: wewnętrzny i zewnętrzny.  

Mianem powodzi zewnętrznej określa się powódź wywołaną dopływem fali 

wezbraniowej z odcinka rzeki położonego powyżej miasta.  

Powódź wewnętrzna to powódź na terenie miasta lub obszaru poddanego urbanizacji 

wynikająca z niewłaściwego gospodarowania wodami opadowymi na tym terenie, 

które prowadzi do wzrostu natężenia odpływu wód opadowych a w konsekwencji do 

podtopień będących skutkiem np. niewydolnej kanalizacji, niesprawnych przepustów 

drogowych czy źle zwymiarowanych mostów. Dodatkową konsekwencją zmiany 

warunków odpływu przez zabudowane tereny miejskie jest także wzrost przepływu 

powodziowego, a tym samym i stanu wody w rzece - odbiorniku.  

Problemy powodzi w dużych miastach można prześledzić na przykładzie Krakowa. 

Kraków jest największym miastem dorzecza górnej Wisły i większość problemów 

ochrony przeciwpowodziowej występuje tu szczególnie wyraźnie. Miasto jest jednym 

z nielicznych ośrodków wielkomiejskich w Europie, które nie posiadają 

rozbudowanego systemu kanałów ulgi. Kilkakrotnie wznawiany projekt Kanału 

Krakowskiego z roku 1904 nie doczekał się realizacji. Aktualne analizy 

przeprowadzone w roku 2006 wykazały strategiczne znaczenie tego kanału dla 

ochrony miasta przed powodzią. Kraków nie posiada również wałów 

przeciwpowodziowych zapewniających odpowiednią ochronę starej części miasta (ze 

względu na konieczność zachowania walorów krajobrazowych nie można 

odpowiednio podwyższyć wałów na całej ich długości).  

W pozostałych miastach dorzecza górnej Wisły zagrożenie powodziowe od strony 

rzek także występuje. Problem pogłębiają niewłaściwe parametry mostów 

i przepustów, ograniczające przekrój koryta wielkiej wody, co skutkuje nie tylko 

wylewami ale także uszkodzeniami konstrukcji samych dróg oraz wspomnianej 

infrastruktury drogowej. 

Ostatnie lata ujawniły także poważne zagrożenie aglomeracji miejskich 

podtopieniami, będącymi wynikiem postępu urbanizacji, któremu nie towarzyszy ani 

rozbudowa retencji rekompensującej uszczelnienie powierzchni terenu, które jest 

wynikiem zabudowy, ani modernizacja kanalizacji deszczowej (zagadnienie to 

poruszono już także w akapicie poświęconym uwarunkowaniom osadniczym). 

Szczególnie podatne na powódź wewnętrzną są miasta w regionie wodnym Małej 

Wisły. W obszarze tym występują szkody górnicze, polegające na nierównomiernym 

osiadaniu terenu. Jego skutkiem jest powstawanie niecek i zapadlisk terenowych, 

a także występowanie uszkodzeń obiektów budowlanych, w tym hydrotechnicznych. 

Warto pamiętać, że problem dotyczy nie tylko terenów podlegających wpływowi 

kopalń czynnych, ale także już zamkniętych.  
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2.3. Ocena istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej na tle stanu zagrożenia 

powodziowego 

Istniejąca infrastruktura przeciwpowodziowa 

Istniejąca infrastruktura przeciwpowodziowa obejmuje obecnie dwa podstawowe typy 

środków technicznych, mających oddziaływanie na odpływ powierzchniowy: 

zbiornikową retencję powodziową oraz wały przeciwpowodziowe. 

Szeroko rozwinięty jest też system umocnień koryt rzek i potoków karpackiej części 

dorzecza. Umocnienia te dotyczą dna i brzegów. Mają one za zadanie taką stabilizację 

koryt rzecznych w czasie powodzi, by ograniczyć uszkodzenia dróg, mostów 

i zabudowań przybrzeżnych. 

Zbiorniki retencyjne w sumie posiadają 357,8 mln m
3
 stałej pojemności 

powodziowej. Gdyby nawet była możliwość zwiększenia stałej rezerwy Rożnowa do 

80 mln m
3
 oraz po zakończeniu budowy zbiornika Świnna Poręba i przy powiększeniu 

jego rezerwy do 60 mln m
3
 (zgodnie z obecnymi ustaleniami projektu), sumaryczna 

pojemność powodziowa zbiorników wzrosłaby do 447,8 mln m
3
. Jest to znacząca 

wartość, ale ma charakter teoretyczny. Jeśli bowiem uwzględnimy realne 

wykorzystanie rezerw pojedynczych zbiorników w celu obniżenia szczytu fali 

powodziowej, to realna wartość tej rezerwy wynosi niewiele ponad 250 mln m
3
. Po 

zwiększeniu rezerwy Rożnowa i uruchomieniu powiększonej rezerwy Świnnej Poręby 

wyniosłaby ona zaś niecałe 350 mln m
3
. Jest to konsekwencja faktu, że mamy do 

dyspozycji nie tylko rezerwy dużych, ale także rezerwy powodziowe zbiorników 

średnich i małych, których sterowanie ma bardzo ograniczony zakres. 

Rezerwa powodziowa jest zatem niestety niewielka jak na warunki zagrożenia 

istniejącego w dorzeczu górnej Wisły. W dodatku ochrona przeciwpowodziowa nie 

stanowi zadania jedynego lub głównego żadnego ze zbiorników. Podkreślić też trzeba, 

że retencja tych zbiorników ma tzw. regionalny charakter. Zbiorniki te, jak już 

wspomniano, budowane były dla kilku zwykle celów. Ochrona przed powodzią 

stanowiła jedno z zadań tych zbiorników. Wiązało się to z taką lokalizacją ich 

w obszarze dorzecza, która umożliwiała uzyskanie oczekiwanej, dużej pojemności 

całkowitej, warunkującej realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Zbiorników 

tych nie można zatem traktować jako podstawowych środków strukturalnych, 

szczególnie dla ochrony przed powodzią aglomeracji miejskich w dorzeczu górnej 

Wisły. Z wymienionych wyżej powodów słabo oddziałują one także na wysokość 

wezbrania powodziowego na samej rzece Wiśle.  

W tabelach 7, 8 i 9 przedstawiono powodziową rezerwę zbiornikową w podziale na 

duże, średnie i małe zbiorniki, na tle całkowitej pojemności tych zbiorników. 

Ze względu na to, że praktycznie żaden zbiornik nie posiada odpowiednio dużej stałej 

rezerwy powodziowej, na efekty jego pracy duży wpływ mają: jego położenie i reguły 

sterowania nim, zawarte w instrukcjach eksploatacji (w części dotyczącej gospodarki 
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wodnej na zbiorniku w okresie wezbrań), a także trafność prognozy dopływu do 

zbiornika.  

Tabela 7. Duże zbiorniki 

Nazwa zbiornika 

administrator 

 

Rzeka 

 

Powierzchnia 

zlewni [km2] 

Rok oddania 

do 

eksploatacji 

Stała rezerwa   

p-powodziowa 

pojemność całkowita 

[106 m3] 

 

Sterowalność 

rezerwą 

powodziową 

 

Uwagi 

 

Goczałkowice 

GPW 

 

Mała Wisła 

 

523 

 

1956 

 

45,39 

165.60 

 

sterowana 

 możliwość 

zwiększenia rezerwy 

 zapora boczna 

wymaga remontu 

Tresna 

RZGW 

Porąbka 

RZGW 

Soła 

 

Soła 

1037 

 

1091 

1967 

 

1936 

53,47 

94.04 

4,58 

27.19 

otwarta 

 

sterowana 

 

kaskada zbiorników  

 

Dobczyce 

RZGW 

Raba 768 1986 33,87 

125 

 

sterowana 

istnieje możliwość 
zwiększenia rezerwy 

Czorsztyn 

ZEW 

Rożnów 

ZEW 

Dunajec 

 

Dunajec 

1125 

 

4864 

1996 

 

1942 

63,3 

231.90 

80/50 

171.30 

sterowana 

 

sterowana 

 

kaskada zbiorników 

energetycznych 

 

Solina 

ZEW 

San 1189 1968 50 

473 

sterowana zbiornik energetyczny 

Świnna Poręba 

RZGW 

 

Skawa 

 

802 

 

w budowie 

24/60 

145.5 

- 60 x 106 m3 – 

wielkość rezerwy 
wymaganej dla 

ochrony Krakowa 

 

GPW – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Katowicach 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (Kraków i Gliwice) 

ZEW – Zespół Elektrowni Wodnych 

 

Tabela 8.  Średnie zbiorniki 

Nazwa zbiornika 

administrator 

 

Rzeka 

 

Powierzchnia 

zlewni [km2] 

Rok oddania 

do 

eksploatacji 

Stała rezerwa   

p-powodziowa 

pojemność całkowita 

[106 m3] 

 

Sterowalność 

rezerwą 

powodziową 

 

Uwagi 

Łąka 

RZGW 

Pszczynka 149 1981 3,14 

11.15 

otwarta  

Kozłowa Góra 

GPW 

Brynica 184 1939 2,8 

15.2 

sterowana  

Przeczyce 

RZGW 

Czarna 

Przemsza 

294 1963 2,95 

20.74 

 

otwarta 

ograniczenie w 

piętrzeniu wody 

Chańcza 

RZGW 

Czarna 

Staszowska 

475 1984 9,97 

24.22 

sterowana 

 

 

Klimkówka 

RZGW 

Ropa 210 1994 8,0 

43.50 

sterowana  

Kuźnica  

Warężyńska 

RZGW 

Czarna 

Przemsza 

- 2004 8,07 

51.16 

sterowana zbiornik po 

eksploatacji 

piasków/polder 
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Tabela 9. Małe zbiorniki 

Nazwa zbiornika 

administrator 

 

Rzeka 

 

Powierzchnia 

zlewni [km2] 

Rok oddania 

do eksploatacji 

Stała rezerwa   

p-powodziowa 

pojemność 

całkowita 

[106 m3] 

 

Sterowalność 

rezerwą 

powodziową 

 

Uwagi 

Wisła Czarne 

RZGW 
Mała Wisła 30 1972 

2,62 

4,94 

sterowana 

spustami 

zapora ziemna 

Czchów 

ZEW 
Dunajec 5316 1954 

5,61 

7,967 
sterowana 

przelewami 

zapora ziemna 

dolny zbiornik dla 

elektrowni Rożnów 

z dopływem 

Łososina 

Besko 

RZGW 
Wisłok 207 1978 

5,63 

15,38 
sterowana 

spustami i 

przelewami 

zapora betonowa 

 

Najpoważniejszym problemem jest jednak, w przypadku większości zbiorników, brak 

oceny redukcji różnych wielkości wezbrań na długości doliny oraz skutków tej 

redukcji dla przestrzennego zasięgu zagrożenia i jego poziomu. Ocena ta polega na 

określeniu wartości obniżenia stanu wody na długości oddziaływania zbiornika, co 

daje podstawę do oceny  redukcji przestrzennego zasięgu zalewu i wartości 

potencjalnie zagrożonego mienia. Dane te są bardzo istotne zarówno dla rzek 

obwałowanych (decyzja o wysokościowej modernizacji wałów) i nie obwałowanych 

(wpływ na zasięg stref zalewów), a także dla bezpieczeństwa budowli na trasie 

przepływu wody. Trzeba pamiętać przy tym, że redukcja wezbrania przez zbiornik 

z małą rezerwą powodziową jest tym mniejsza im większe jest wezbranie.  

Zwrócić uwagę też należy, że w ostatnich latach wprowadzono w hydrologii nowe 

standardy pomiarowe i obliczeniowe. Dokonana na tej podstawie weryfikacja wartości 

przepływów w przekrojach kontrolnych, zaskutkowała zwiększeniem aktualnie 

szacowanych wartości, w stosunku do dotychczasowego ich oszacowania, 

powodziowych przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie 

wystąpienia. W tej sytuacji powstaje konieczność zweryfikowania dotychczasowych 

lub przeprowadzenia nowych ocen efektywności zbiorników. Jeśli wielkości stałych 

rezerw powodziowych pozostawiłoby się na obecnym poziomie, to zbiorniki 

należałoby uznać za mniej efektywne niż oceniano dotychczas.  

Powiększenie stałej rezerwy powodziowej do poziomu odpowiedniego dla danego 

obszaru to najmniej kosztowny sposób podniesienia efektywności obecnego systemu 

ochrony. Decyzja taka wymaga jednak zgody (kompromisu) wszystkich 

zainteresowanych stron. Musi ona być ekonomicznie uzasadniona i obejmować zasady 

pokrycia innych kosztów wynikających z tego kompromisu. Problem dotyczy 

zwłaszcza zbiorników mających obok przeciwpowodziowej także funkcję 

energetyczną. W tym przypadku konflikt interesów jest wyraźny (dążenie energetyki 

do utrzymywania wysokich piętrzeń) i znany od dawna. W ostatnich latach konflikt 
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ten występuje także na zbiornikach służących zaopatrzeniu w wodę: zmniejszone 

w stosunku do lat ubiegłych pobory wody ze zbiornika powodują, że utrzymują się 

w nim w naturalny sposób wyższe poziomy piętrzenia, a tym samym tracona jest 

możliwość wykorzystania rezerwy przypadkowej. 

Obwałowania górnej Wisły rozpoczęto wykonywać z końcem XIX wieku, 

dostosowując wzniesienie ich korony do zwierciadła wielkiej wody zarejestrowanej 

w czasie katastrofalnej powodzi z 1813 roku. Dzięki zrealizowanym obwałowaniom 

objęto ochroną około 1580 km
2
 terenów zagrożonych powodzią. Teren lewobrzeżny 

Wisły od Niepołomic do ujścia Sanu obwałowano dopiero po powodzi z 1934 roku. 

Zmodernizowano także w tym czasie szereg odcinków wałów wykonanych wcześniej. 

W latach 1960 – 1990 wykonano odcinkowe wały większości dopływów Wisły, 

zwłaszcza w ich partiach ujściowych. Prace te są kontynuowane (w szczególności 

prace modernizacyjne). Zestawienie istniejących wałów przeciwpowodziowych 

w dorzeczu górnej Wisły przedstawiono w tabeli 10. 

Zadaniem wałów przeciwpowodziowych jest ochrona terenów przed wezbraniem 

o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia, zależnym od stopnia 

zagospodarowania terenu. Na długości rzek obwałowanych teren zagospodarowany 

jest w różny sposób, stąd wały projektowane były na przepływy obliczeniowe różnej 

wielkości. Jak wiemy, w ostatnich dwudziestu, trzydziestu latach rodzaj i sposób 

użytkowania terenu uległ zasadniczej zmianie – znacznie wzrósł poziom urbanizacji. 

Część wałów nie spełnia w tej chwili funkcji ochronnych na wymaganym poziomie. 

Najwyższy poziom zabezpieczeń powinny posiadać aglomeracje miejskie. Oznacza to, 

że przy bardzo wysokich wezbraniach przelewanie się wody przez korony wałów 

dopuszczać się powinno w pierwszej kolejności w terenach o niskim poziomie 

zagospodarowania oraz zainwestowania. Natomiast aktualnie różnice we wzniesieniu 

lub niedoborze rzędnych korony wałów w stosunku do zwierciadła wód 

powodziowych na wielu starych ich odcinkach sięgają kilkudziesięciu centymetrów 

i są zaszłością historyczną, wynikająca z innych powodów. Ponadto w obrębie 

różnych województw korony wałów lewostronnych i prawostronnych w tym samym 

przekroju rzeki posiadają często także różne rzędne.  

Przykładowo, ze względu na kryterium wysokości wału i wielkości przepływów wały 

zlokalizowane w województwie małopolskim zapewniają ochronę 

przeciwpowodziową obszarów na wody zbliżone do stuletnich, a w obrębie 

aglomeracji miejskich - wyższych. Oszacowania tego dokonano w ramach Studium 

ochrony przeciwpowodziowej województwa małopolskiego. Dotyczy ono zatem tylko 

tego obszaru.  

Ze względu na kryterium stanu technicznego wałów poziom ochrony jest znacznie 

niższy niż wynikałoby to z ich wysokości i trudny do oszacowania. Oceniany on może 

być liczbą awarii i zagrożeń awarią, które występowały praktycznie przy każdych 

większych wezbraniach w przeszłości. Oszacowanie poziomu ochrony 

z uwzględnieniem (często złego) stanu technicznego wałów jest trudne także z tego 

powodu, że okresowe oceny stanu technicznego wałów zwykle nie są wykonywane 

w odpowiednim zakresie. 
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Tabela 10. Zestawienie obwałowań w dorzeczu górnej Wisły (z dokładn. do 1 km i 1 km
2
) 

 

Rzeka 
Długość istniejących 

obwałowań 

[km] 

Powierzchnia chroniona 

[km2] 

Mała Wisła 192 85 

Wisła z małymi dopływami 765 1091 

Soła 57 27 

Skawa 18 5 

Biała 13 1 

Przemsza 119 24 

Skawinka 8 9 

Rudawa 22 6 

Dłubnia 3 w poz.2 (wały cofkowe) 

Serafa 6 w poz.2 (wały cofkowe) 

Raba 34 17 

Gróbka 51 34 

Uszwica z dopływami 65 83 

Kisielina 33 w poz.2 (wały cofkowe) 

Dunajec z dopływami 156 95 

Nidzica 5 2 

Nida 62 21 

Kanał Strumień 24 44 

Czarna Staszowska 10 4 

Koprzywianka 29 w poz.2 (wały cofkowe) 

Opatówka 7 w poz.2 (wały cofkowe) 

Żabnica-Breń 52 309 

Wisłoka z dopływami 106 52 

Babulówka 43 51 

Trześniówka 123 w poz.2 (wały cofkowe) 

Łęg 70 w poz.2 (wały cofkowe) 

San bez Wisłoku 89 120 

Wisłok 63 95 

Sanna 9 17 

Razem 2470 2138 

 

Zakres oceny efektywności istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej na tle 

realnego poziomu zagrożenia 

W ramach realizacji studiów ochrony przed powodzią w latach 2006-2009 na terenie 

województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, dokonano 

oceny efektywności istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej w następującym 

zakresie: 

1) W odniesieniu do wałów przeciwpowodziowych: 

 wykonano ich pełną inwentaryzację systemową i obiektową w układzie 

przestrzennym z uwzględnieniem układu hydrograficznego, z uwzględnieniem 

ocen stanu technicznego obwałowań; 

 na odcinkach rzek posiadających przekroje poprzeczne wykonano modele 

przepływu i oceniono przepustowość istniejących obwałowań odnosząc ją do 

deklarowanych klas tych wałów; 
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 dokonano oszacowania stanu funkcjonalnego i technicznego obwałowań tak, 

aby ocenić ich efektywność systemową w układzie hydrograficznym. 

2) W odniesieniu do zabudowy regulacyjnej i umocnień koryt rzecznych i ich 

brzegów przed rozmyciem: 

 dokonano inwentaryzacji zasięgu zabudowy rzecznej, jej przeznaczenia 

i ogólnego stanu; 

3) W odniesieniu do istniejących zbiorników retencyjnych i budowanego Świnna 

Poręba: 

 wykorzystano istniejące oceny i opracowania w tym zakresie, w tym materiały 

archiwalne z oceny pracy zbiorników w okresie powodziowym w przeszłości; 

 nie udało się uzyskać oceny oddziaływania zbiorników retencyjnych na 

wielkość powodzi ze strony instytucji kompetentnych w tym zakresie. 

4) W odniesieniu do szkód i strat powodziowych 

 zinwentaryzowano i opracowano szkody i straty powodziowe, 

w poszczególnych kategoriach i ogółem, według dostępnych materiałów z lat 

2001 - 2008; 

 dokonano klasyfikacji wysokości strat a także opracowano je w układzie 

przestrzennym tak, aby można było je wykorzystać w analizach i ocenach 

w układzie hydrograficznym i zlewniowym. 

Generalne wnioski z przeprowadzonych analiz i ocen 

 W znakomitej większości przypadków wały przeciwpowodziowe nie spełniają 

swej funkcji, gdyż wysokość ich korony jest zbyt niska, a stan techniczny korpusu 

nie odpowiada wymaganiom. 

Szczegółowe wnioski w tym zakresie zawarto w studiach i wykorzystano przy 

formułowaniu zadań projektowych niniejszego PROGRAMU. 

Jako dodatkowy postulat do PROGRAMU i do procedury wdrażania Dyrektywy 

Powodziowej zawarto wniosek o konieczności szybkiej weryfikacji, a właściwie 

opracowania na nowo kryteriów ochrony terenów o zróżnicowanym 

zagospodarowaniu i wykorzystania ich w uregulowaniach prawnych związanych 

z modernizacją istniejących i budową nowych obwałowań. 

 Regulacje i umocnienia koryt także nie spełniają swojej roli i wymagają 

modernizacji i remontów, a w wielu przypadkach rozbiórki. Jest to wynik 

niedofinansowania w zakresie usuwania szkód powodziowych. Ten środek 

ochrony ma bowiem podstawowe znaczenie w terenie górskim dla obniżenia 

zagrożenia powodziowego w warunkach intensywnego zagospodarowania 

zabudowy dolin rzek i potoków górskich. Utrzymywanie tego systemu 

w sprawności ma decydujące znaczenie w kategorii ograniczenia strat 

powodziowych. 

Szczegółowe wnioski w tym zakresie zawarto w studiach i wykorzystano przy 

formułowaniu zadań projektowych niniejszego PROGRAMU. 
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Jako dodatkowy warunek w formułowaniu zadań projektowych z tego zakresu, 

przyjęto i zaakceptowano możliwość odcinkowego wykonywania i remontowania 

tych budowli na rzekach i potokach. Wynika to z faktu, że w tym dorzeczu mamy do 

czynienia ze złożoną strukturą własności gruntów i z jej rozdrobnieniem. Dlatego 

jest w wielu przypadkach zasadna realizacja prac odcinkowych zarówno z punktu 

widzenia funkcjonalności jak i z punktu widzenia ekonomiki realizacji prac, 

których powtarzalność (odtworzeniowa) jest zróżnicowana co do okresu czasu. 

 Problemy oceny wpływu zbiorników retencyjnych na obniżenie wielkości 

powodzi, w przypadkach gdzie obecne oceny są niewystarczające, należy przesuną 

do realizacji PROGRAMU w zakresie prac przygotowawczych lub projektowych 

w zadaniach PROGRAMU w fazie studium wykonalności poszczególnych zadań. 

Złożone problemy współpracy obiektów systemu ochrony przeciwpowodziowej, 

wynikające w części z różnicy interesów administratorów poszczególnych obiektów 

utrudniają wprawdzie wypracowanie globalnego spojrzenia na efektywną pracę 

systemu i koszty jego utrzymania, ale muszą być rozwiązane.  

Można to zrealizować efektywnie na poziomie realizacji poszczególnych zadań, 

a nie na poziomie ogólnym w regionalnej skali, gdyż oddziaływania obiektów 

retencyjnych, poza małymi wyjątkami, mają raczej charakter lokalny. 

Poziom zagrożenia powodziowego w warunkach eksploatacji istniejącej 

infrastruktury przeciwpowodziowej 

O stosunkowo niskiej skuteczności obecnego systemu ochronnego w dorzeczu górnej 

Wisły świadczy wysokość szkód i strat powodziowych niezależnie od tego, że 

informacja o tych stratach i szkodach nie jest pełna.  

Na potrzeby PROGRAMU wykonano w ramach studiów ochrony przed powodzią 

analizę i ocenę szkód powodziowych w 4 województwach: śląskim, małopolskim, 

podkarpackim i świętokrzyskim. 

Dane zebrano i opracowano a także dokonano ich interpretacji ze względu na 

niejednorodność i zróżnicowany zakres informacji. Pełne opracowanie jest zawarte 

w studiach ochrony przed powodzią. Tutaj dla identyfikacji problemu oraz 

ukierunkowania PROGRAMU i oceny efektywności poszczególnych zadań 

projektowych PROGRAMU, wykorzystano tylko dane zbiorcze. 

Generalnie, straty powodziowe w okresie 2001 – 2008 zostały oszacowane 

w następującej wysokości: 

 Suma strat bezpośrednich we wszystkich kategoriach:  3 351 619 tys. zł,  

             czyli około:  3,352 mld zł 

Suma strat ogółem we wszystkich kategoriach wynosi: 5 362 591 tys. zł,  

              czyli około: 5,363 mld zł 

 Straty średnioroczne można szacować na wartość 670,324 mln zł rocznie. 

Uwzględniono następujące kategorie bezpośrednich strat powodziowych: 



Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 

_________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

22 

 Infrastruktura komunalna – w administracji gmin, obejmująca uszkodzenia 

budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, infrastruktury technicznej 

w zakresie wodno- kanalizacyjnym oraz infrastruktury drogowo - mostowej. 

 Infrastruktura w administracji powiatów 

 Infrastruktura w administracji województw 

 Infrastruktura techniczna w administracji RZGW i WZMiUW 

 Straty pośrednie liczone jako 60% strat bezpośrednich 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że po powodzi w 1997 roku część infrastruktury została 

zmodernizowana - wartości sumaryczne strat w czterech najbardziej zagrożonych 

województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim świadczy, że 

potrzeby są tak duże, iż realizacja PROGRAMU jest niezbędna i powinien być on jak 

najszybciej podjęty. 

 

Powyższy stan rzeczy stanowi główną przesłankę dla podjęcia niniejszego 

PROGRAMU, na bazie przedsięwzięć, które w perspektywie najbliższych 15 – 20 

lat istotnie wpłyną na obniżenie strat powodziowych poprzez ograniczenie 

wzrostu zagrożenia i zabezpieczenie przed nim w dorzeczu górnej Wisły. 

 

 

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

3.1. Cel, zakres i zakładane efekty PROGRAMU 

Cel PROGRAMU 

Celem Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły jest sukcesywne 

podnoszenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu górnej Wisły. 

Zakres PROGRAMU  

Zakres został dostosowany do warunków dorzecza górnej Wisły i do potrzeb 

w odniesieniu do udokumentowanego ograniczenia zagrożenia powodziowego 

i obejmuje: 

 Prace przygotowawcze w zakresie oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego 

w zadaniach, gdzie w obszarze je obejmującym nie wykonano lub nie wykonuje 

się aktualnie takich prac. Stanowi to bezpośrednie nawiązanie do wymagań 

Dyrektywy Powodziowej; 

 Działania dla ochrony przed powodzią na bazie ograniczenia jej zasięgu 

i skutków poprzez powiększenie przepustowości koryta wielkiej wody lub 

budowę kanałów ulgi, modernizację i rozbudowę systemu obwałowań oraz 

zabudowę i umocnienia łożysk rzek i potoków dla ograniczenia erozji dennej 

i bocznej; 
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 Działania dla ochrony przed powodzią na bazie ograniczenia wielkości 

powodzi poprzez retencjonowanie wód wezbraniowych w zbiornikach 

retencyjnych i przywracanie retencji naturalnej; 

 Działania ochronne w terenach silnie zurbanizowanych łączące retencję wód 

opadowych i ochronę przed skutkami powodzi od strony rzek. 

Zakres zadaniowy PROGRAMU jest zróżnicowany pod kątem zaawansowania prac 

projektowych i wykonawczych. Zatem część z zadań wymaga realizacji w ramach 

PROGRAMU prac projektowych, wykupów i wywłaszczeń gruntów, a także innych 

działań przygotowawczych. 

Przewidywane efekty realizacji PROGRAMU  

Efekty realizacji PROGRAMU należy rozważyć w czasie, gdyż będą one rozwijane 

i osiągane w określonym horyzoncie czasowym. 

Punktem wyjścia do oceny efektów PROGRAMU jest obecny poziom zagrożenia 

powodziowego oraz ocena jego uwarunkowania i możliwości ograniczenia. 

Jak podano wcześniej, oszacowane na podstawie lat 2001 – 2008, średnioroczne straty 

powodziowego (nie wliczając obszaru województwa lubelskiego), osiągają poziom 

ponad 670 mln zł rocznie. Stan infrastruktury przeciwpowodziowej oraz jej zasięg 

przestrzenny na tle istniejącego poziomu zagrożenia, w pełni uzasadnia tak wysokie 

skutki finansowe tego stanu. Należy tę wartość przyjąć jako miarę finansową oceny 

efektów. 

Jednak, przewidywane efekty realizacji PROGRAMU obejmują następujące elementy 

w kolejnych fazach jego realizacji: 

 Prace przygotowawcze w zakresie oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego 

w zadaniach pozwolą na urealnienie oceny zagrożenia powodziowego 

w kontekście jej przyczyn i możliwości ograniczenia, pozwolą także na 

rozwinięcie działań dodatkowych – prewencyjnych, umożliwiających 

ograniczenie wzrostu tego zagrożenia w przyszłości przez niedopuszczenie do 

zabudowy w warunkach rozwoju części obszaru najbardziej podatnego na 

zagrożenie; 

 Realizacja zadań ochronnych, przygotowanych dokumentacyjnie i wykonawczo 

- przewidzianych w pierwszym etapie realizacji PROGRAMU pozwoli na: 

i. Ograniczenie podstawowej części skutków powodzi w części dorzecza 

górnej Wisły, mierzonych średnią wartością straty rocznej (ponad 

670 mln zł), która będzie ograniczona obszarowo, ale w wartości 

wyższej, gdyż dotyczyć będzie obszarów najbardziej na te straty 

wrażliwych; 

ii. Realizację części zadań w ujęciu systemowym – zależnych od siebie 

i łączących efekty ochronne na bazie ograniczenia wielkości powodzi 

(retencja powodziowa) oraz szkód powodziowych (zwiększenie 

przepustowości koryta rzek i ograniczenie ich erozji związane także 

z ograniczeniem przemieszczania zagrożenia na tereny niżej położone); 
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iii. Wprowadzenie monitoringu efektywności działań, ukierunkowanego 

również na współpracę z jednostkami samorządu – np. w zakresie 

kształtowania nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej 

wywołującej dodatkowe zagrożenia i szkody (mosty, przepusty, drogi,);  

 Realizacja zadań ochronnych w drugim i trzecim etapie PROGRAMU 

umożliwi: 

i. Dalsze ograniczenie podstawowej części skutków powodzi w dorzeczu 

górnej Wisły, mierzonych średnią wartością straty rocznej (ponad 670 

mln zł), w kolejnych podobszarach, ale z uwzględnieniem już 

dokładnych ocen ryzyka powodziowego i skuteczności działań 

technicznych, a także z rozwinięciem prewencji ukierunkowanej na 

podnoszenie retencyjności zlewniowej w skali lokalnej; 

ii. Rozwój zbiornikowej retencji powodziowej tam gdzie jest ona niezbędna 

tak, aby ograniczyć w znacznie wyższym zakresie wielkość powodzi a 

tym samym jej skutki; 

iii. Systematyczne rozwiązywanie problemów aglomeracji miejskich w 

sposób uwzględniający już (na bazie kolejno dokumentowanych 

doświadczeń i formalnych wymagań w zakresie zarządzania ryzykiem 

powodziowym) prawidłową gospodarkę wodami burzowymi tak, aby nie 

generować dodatkowego zagrożenia powodziowego w zlewni; 

iv. Realną integrację działań należących do różnych gospodarzy zarówno 

obiektów ochrony przeciwpowodziowej jak i zarządzających rozwojem 

korzystających z infrastruktury wodnej (energetyka, zaopatrzenie w 

wodę, rekreacja wodna). 

W rezultacie, w kolejnych latach realizacji PROGRAMU podnoszony będzie 

systematycznie poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a efektywność tego 

podnoszenia będzie rosła poprzez dostępność bardziej szczegółowej informacji, 

mierzalne wskaźniki wzrostu tej efektywności oraz poprzez rozwój prewencji 

przeciwpowodziowej i współpracę podmiotów. 

Jeśli przyjąć za efektywność koszty – korzyści jedynie na bazie średniorocznych strat 

powodziowych, to ograniczenie strat w ciągu 10 lat, w wielkości 50-70% ich wartości, 

powinno kosztować około 8 - 9 mld zł, ze względu na konieczność zainwestowania 

początkowego w rozwój i modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej, która 

uległa poważnej degradacji. Poziom zabezpieczenia, w tym systematycznego 

ograniczania strat powodziowych będzie rósł w czasie, zgodnie z opisanymi wyżej 

rzeczowymi efektami realizacji PROGRAMU. Jest to realne, biorąc także pod uwagę 

możliwości wykonawcze i umiejętne etapowanie zadań. To bardzo uproszczony 

rachunek, ponieważ realne efekty będą wzmocnione przez dodatkowe, niemierzalne w 

ten sposób, korzyści społeczne oraz wzrost poziomu informacji i świadomego 

włączania środków nietechnicznych, ograniczających systematycznie źródło 

zagrożenia. 
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3.2. Kontekst europejski 

Program powiązany jest z dwoma najważniejszymi dokumentami unijnymi, 

określającymi zasady gospodarowania wodami (Ramowej Dyrektywy Wodnej RDW - 

Dyrektywa 2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 

2000r.) oraz zasady oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania tym zagrożeniem 

(Dyrektywa Powodziowa - Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2007r. w sprawie zagrożenia powodziowego i zarządzania 

nim). 

Potrzeba wprowadzenia spójnych ram dotyczących gospodarowania wodami 

przyczyniła się do powstania Ramowej Dyrektywy Wodnej, która porządkuje 

i koordynuje istniejące europejskie ustawodawstwo wodne. Istotnym podejściem do 

zagadnień zagospodarowania wodami w RDW jest uwzględnienie zasobów wodnych, 

jako części systemu wodno-gospodarczego, jak również czynnika tworzącego 

siedliska. Jest to pierwszy dokument UE tego typu podchodzący do zagadnień ochrony 

wody tak kompleksowo, tj. poprzez uwzględnienie ochrony ekosystemów wodnych, 

lądowych i bagiennych oraz społeczno-gospodarczych efektów susz i powodzi. Do 

kluczowych elementów Dyrektywy zalicza się m. in. ochronę wszystkich wód oraz 

osiągnięcie dobrego ich stanu do roku 2015, zintegrowane gospodarowanie wodami 

z podziałem na obszary dorzeczy, spójne podejście do regulacji emisji i standardów 

jakościowych wody oraz stopniowe eliminowanie substancji niebezpiecznych, analizę 

ekonomiczną oraz zwrot kosztów za usługi wodne i zaangażowanie społeczeństwa. 

Cel Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły bezpośrednio 

transponuje cel nadrzędny Dyrektywy Powodziowej, którym jest ograniczanie ryzyka 

powodziowego i zmniejszanie następstw powodzi w państwach Unii Europejskiej. 

Zapisy tego dokumentu wskazują na potrzebę wspólnego podejścia do zarządzania 

ryzykiem, jakie może stwarzać powódź dla ludzi, środowiska naturalnego, działalności 

gospodarczej i dziedzictwa kulturowego. Podstawowe elementy tej Dyrektywy 

wskazują na konieczność opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map 

zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym. 

Obydwie dyrektywy prawnie regulują, że cele ochrony przed powodzią muszą być 

sprzężone z celami dotyczącymi ochrony ekosystemów wodnych. W tej sytuacji 

prawny kontekst ochrony przed powodzią na poziomie europejskim (czyli także na 

poziomie naszego kraju) musi być uzupełniony o interpretację dokumentów 

europejskiej polityki wodnej w zakresie harmonizacji osiągania celów ochrony przed 

powodzią z osiąganiem celów ochrony ekosystemów wodnych. 

W ramach realizacji studiów ochrony przed powodzią na rzecz PROGRAMU, 

dokonano powyższej interpretacji pod kątem poprawności formułowania 

PROGRAMU, w zakresie zastosowania: 

 Analizy DPSIR, czyli Driver – Preasure – State – Impact – Response (po polsku: 

przyczyna zagrożenia – rodzaj oddziaływania – stan zagrożenia – skutek 

zagrożenia – przeciwdziałanie (dobór działań i środków)), w odniesieniu do 

obszaru dorzecza górnej Wisły; 
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 Bazy danych na podstawie dostępnych informacji. W znacznej części baza ta 

została opracowana układzie przestrzennym z uwzględnieniem układu 

hydrograficznego i zlewniowego; 

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, budowany był w zgodzie 

z filozofią Dyrektywy Powodziowej. Opracowywane dla poszczególnych województw 

studia ochrony przed powodzią można utożsamiać ze wstępną oceną ryzyka 

powodziowego, natomiast lista zadań dla części obszaru (zlewnie rzek Raby, Wisłoki, 

Wisłoka, Sanu, Nidy, Czarnej Staszowskiej) opracowywana była w oparciu 

o opracowane w ramach pozyskanych środków europejskich mapy określające zasięgi 

obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego, bliskie standardom wymaganym 

dla map zagrożenia powodziowego. Sam PROGRAM można natomiast uznać za 

wyprzedzająco realizowany istotny element inwestycyjny przyszłego planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Zakładając, zgodnie z przyjętym sposobem rozwoju efektów realizacji PROGRAMU, 

że jego realizacja podlegać będzie kolejnym weryfikacjom w miarę pozyskiwania 

danych z dokumentów przygotowywanych dla wdrożenia Dyrektywy Powodziowej. 

Takie weryfikacje będą konieczne po roku 2011, gdy opracowana zostanie wstępna 

ocena ryzyka powodziowego, po roku 2013 po wyznaczeniu map zagrożenia i ryzyka 

powodziowego i w roku 2015, gdy Program zostanie ostatecznie zharmonizowany 

z planem zarządzania ryzykiem powodziowym. W ten sposób Program ochrony przed 

powodzią w dorzeczu górnej Wisły stanowi w pewnym sensie pilotowe rozwiązanie 

dla wdrażania postanowień Dyrektywy Powodziowej w tym obszarze, realizowane 

z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do wymaganych prawem terminów.    

Odnosząc się z kolei do europejskich wymagań w zakresie systemu ochrony przed 

powodzią, które zakładają następujące składowe tego systemu: 

I. INFORMACJĘ o zagrożeniu i jego skutkach, która obejmuje: 

a) mapy zagrożenia powodziowego (lub/i ryzyka powodziowego),  

b) prognozy powodzi i system wczesnego ostrzegania przed powodzią, 

c) najlepsze praktyki postępowania dla ograniczenia zagrożenia i skutków 

powodzi (oparte na doświadczeniu oraz materiałach informacyjnych 

i edukacyjnych), powszechnie akceptowane w wyniku przekonania o ich 

skuteczności, 

d) plany operacyjnych działań w warunkach zagrożenia. 

II. PREWENCJĘ, czyli działania wyprzedzające na terenach zagrożonych 

powodzią, w efekcie których możliwe jest ograniczenie przyszłych szkód i strat 

powodziowych w warunkach rozwoju.  

III. BEZPOŚREDNIĄ OCHRONĘ, obejmującą działania: 

a) ograniczające wielkość powodzi; zaliczają się do niej następujące grupy 

środków ochrony: 

 środki techniczne, takie jak: sterowana retencja zbiornikowa, mała 

retencja oraz środki rekompensujące zabudowę i rozwój 

infrastruktury, poldery powodziowe,  
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 środki nietechniczne, czyli powiększenie naturalnej retencji, 

połączone z ochroną ekosystemów. 

b) ograniczające zasięg oraz skutki powodzi; zalicza się do nich zabudowę 

i umocnienie łożysk koryt cieków, wały przeciwpowodziowe, kanały ulgi 

oraz inne obiekty bądź środki realizujące tę ochronę. 

IV. REAGOWANIE NA POWÓDŹ, czyli działania prowadzone w trakcie powodzi 

dla ochrony życia i zdrowia ludzi, ograniczenia szkód i strat powodziowych. 

V. ODBUDOWĘ PO POWODZI, czyli działania przywracające w możliwie 

najkrótszym czasie stan normalny, nie obarczony skutkami powodzi, 

to Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, realizuje trzy spośród 

wymienionych wyżej elementów:  

(I) Informację w zakresie przyczyn, skutków i działań dostosowaną do wymagań 

dorzecza i PROGRAMU, 

(III) Bezpośrednią ochronę przed powodzią; 

oraz (V) Odbudowę po powodzi – realizowaną częściowo w ramach PROGRAMU 

w zadaniach obejmujących usuwanie skutków powodzi. 

 

Można zatem z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że PROGRAM jest zgodny 

z europejską polityką wodną, przy uwzględnieniu lokalnych krajowych 

i regionalnych warunków. 

Kontekst europejski jest ważnym i niezbędnym odniesieniem dla budowanego 

PROGRAMU, ponieważ analiza koszty – korzyści, na podstawie której dokonywana 

będzie klasyfikacja projektów do finansowania ze środków UE, musi znaleźć 

odpowiednie odniesienie do tych założeń i zapisów. 

3.3. Kontekst krajowy  

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły, ujmuje zapisy 

powszechnie obowiązujących aktów prawa krajowego, bezpośrednio i pośrednio 

normujących zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Do 

najważniejszych ustaw i rozporządzeń, które wzięto pod uwagę, należą: 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 

2019, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. 

Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2007r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. 

Nr 65, poz. 437, z poźn. zm.), 

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, 

poz. 558, z późn. zm.), 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przebiegu 

granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878). 

Szczególnie istotna, ze względu na fakt transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

jest Ustawa Prawo Wodne. Reguluje ona sposoby gospodarowania wodami, zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności reguluje kształtowanie 

i ochronę zasobów wodnych, w tym korzystanie z nich oraz zarządzanie zasobami 

wodnymi. Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludzi, 

gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami 

z uwzględnieniem m. in. ochrony przed powodzią oraz suszą. Zgodnie z art. 79 

ochrona ludzi i mienia przed powodzią, będąca obowiązkiem organów 

administracyjnych i samorządowych, realizowana jest poprzez: 

 zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę 

zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz 

polderów przeciwpowodziowych, 

 racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli 

przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływami wód, 

 funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami 

zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze, 

 kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów 

zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, 

a także kanałów ulgi. 

Ustawa wyodrębnia również obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, w tym 

obszary bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią, które brane są pod 

uwagę przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. W zapisach Ustawy określone zostały również 

działania w obrębie wałów przeciwpowodziowych oraz kompetencje jednostek 

odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska określa zasady ochrony środowiska oraz warunki 

korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju, 

a w szczególności zasady ustalania warunków ochrony zasobów środowiska, 

warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska oraz kosztów 

korzystania ze środowiska, jak również udostępniania informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska oraz 

obowiązków organów administracji, ich odpowiedzialności i sankcji. Zgodnie 

z zapisami Ustawy wszystkie polityki, strategie, plany lub programy dotyczące 

w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki 

wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady 

ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzenie postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane m. in. przy: 
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 projektach koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projektach 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektach strategii rozwoju 

regionalnego, 

 projektach polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, 

energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki 

odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania 

terenu, opracowywanych przez organy administracji, 

 pozostałych projektach polityk, strategii, planów lub programów, które nie są 

bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej 

ochrony, jeżeli realizacja postanowień tych polityk, strategii, planów lub 

programów może znacząco oddziaływać na ten obszar. 

Wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko, wymaga przeprowadzenia postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja taka w przypadku Programu 

ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły ustala warunki prowadzenia robót 

polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także 

robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych 

zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach 

przyrodniczych, zwłaszcza: 

 na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej 

wartości z punktu widzenia przyrodniczego, 

 na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, 

 na terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków 

chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb 

i innych organizmów wodnych. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady 

kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy 

administracji rządowej oraz zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania 

terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. 

W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się m. in. wymagania ładu 

przestrzennego, walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony 

środowiska, w tym gospodarowania wodami oraz wymagania ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa ludzi. Wszystkie te elementy muszą być uwzględniane 

w analizowanym Programie. Ustawa ta warunkuje proces opracowywania studiów 

i planów gospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym i wojewódzkim oraz 

koordynuje zgodność tych dokumentów z planem zagospodarowania przestrzennego 

kraju, w którego założenia musi wpisywać się analizowany Program. Wymienione 

dokumenty określają m. in. obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, jak również obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych. 

Ze względu na charakter i cele Programu, wzięto w nim pod uwagę Ustawę 

o zarządzaniu kryzysowym. Wskazuje ona organy właściwe w sprawach zarządzania 
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kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady 

finansowania zadań zarządzania kryzysowego. Zgodnie z zapisami tej Ustawy, 

zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca 

elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu 

sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 

oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym jest bezpośrednio powiązana z Ustawą o stanie 

klęski żywiołowej, która z kolei określa tryb wprowadzenia i zniesienia stanu klęski 

żywiołowej, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres 

ograniczeń wolności i praw człowieka w czasie stanu klęski żywiołowej, który może 

być wprowadzony w celu zapobiegania skutkom katastrof naturalnych (w tym 

powodzi) oraz w celu ich usunięcia. Zasady organizacji ochrony życia, zdrowia, 

mienia oraz środowiska przed klęską żywiołową, do których nawiązuje Program, 

opisane są również w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), Ustawie o państwowej straży 

pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.), jak 

również w Rozporządzeniu Ministra MSWiA w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z dnia 29 grudnia (Dz.U. 

z Nr 111, poz. 1311, z późn. zm.). 

Program swym zakresem obejmuje określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych, region wodny, 

jakim jest obszar dorzecza górnej Wisły. Tym samym opiera się o zapisy tego 

Rozporządzenia, określające: 

 sposób ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, 

 przyporządkowanie zbiorników wód podziemnych oraz wód przybrzeżnych do 

właściwych obszarów dorzeczy, 

 regiony wodne, 

 regionalne zarządy gospodarki wodnej, wskazując regiony wodne objęte 

zasięgiem terytorialnym ich działania oraz siedziby poszczególnych 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 

 sposób ewidencjonowania przebiegu granic regionów wodnych. 

Wymienione ustawy i rozporządzenia grupują wszystkie elementy związane 

z organizacją systemu ochrony przed powodzią, szczególnie wyróżniając informację 

o zagrożeniu i działania prewencyjne dla jego ograniczania oraz zarządzania 

kryzysowego w warunkach wystąpienia powodzi. Analizowany Program opiera się 

również o następujące akty prawa krajowego, związane pośrednio z ochroną 

przeciwpowodziową: 

 Ustawa z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 

z 2007r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie 

powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631), 
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 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 6 wrzesień 2001 r. o dostępie informacji publicznej (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 22 styczeń 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 

z 2005r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), 

 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego Program budowy Zbiornika 

Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010 (Dz.U. z 2005r. Nr 94, poz. 784), 

 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206). 

Wymienione dokumenty regulują podział kompetencji w zakresie ochrony przed 

powodzią na poziomie rządowym i samorządowej administracji lokalnej i regionalnej, 

jak również określają zasady dostępu do informacji, w tym o zagrożeniu 

powodziowym oraz jej ochrony. 

Cele i zadania ochrony przeciwpowodziowej ujęte w Programie powiązane są 

i znajdują odzwierciedlenie w zapisach krajowych dokumentów strategicznych. 

W szczególności nawiązują do Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) oraz 

Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

Podstawowym dokumentem, który określa cele i priorytety rozwoju społeczno-

gospodarczego Polski, jest Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK). Stanowi ona 

odniesienie dla innych strategii i programów rządowych, jak również dokumentów 

opracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. SRK jest podstawową 

przesłanką m.in. dla Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia), a co najważniejsze stanowi ona podstawę dla efektywnego 

wykorzystania przez Polskę środków rozwojowych, zarówno krajowych, jak i z Unii 

Europejskiej, na realizację celów społeczno-gospodarczych. 

W ramach działań ukierunkowanych na poprawę infrastruktury technicznej 

i społecznej, przewidziano wsparcie infrastruktury ochrony środowiska, gdzie oprócz 

wsparcia przedsięwzięć związanych m.in. z oczyszczaniem ścieków, 

zagospodarowaniem odpadów, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz ochroną 

powietrza, przewidziano promocję z zakresu ochrony przed katastrofami naturalnymi 

oraz działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Zgodnie z założeniami 

Strategii, działania te obejmować będą przede wszystkim inwestycje modernizacyjne 

i odtworzeniowe, a także rozwój małej, sztucznej retencji oraz budowy polderów, co 

stanowić będzie niezbędne uzupełnienie działań dotyczących retencji naturalnej. 
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Ponadto, priorytet pn. „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej 

bezpieczeństwa” skupia działania państwa w zakresie zapobiegania i łagodzenia 

skutków katastrof naturalnych, technologicznych i spowodowanych działalnością 

człowieka. W ramach tego priorytetu przewiduje się m.in. zintensyfikowanie 

rozwiązań na rzecz poprawy infrastruktury bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym 

systemu informowania o zagrożeniach powodziowych. 

Obszary wsparcia ze środków polityki spójności w okresie 2007-2013 zostały w pełni 

odzwierciedlone w założeniach priorytetów strategicznych Narodowej Strategii 

Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013). Zakładanym 

efektem strategii proponowanej w tym dokumencie jest znaczące podniesienie jakości 

życia mieszkańców Polski i osiągnięcie spójności gospodarczej z innymi krajami UE. 

Taka wizja rozwoju przyczyniła się do sformułowania celu strategicznego 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski, który zakłada tworzenie 

warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy 

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W ramach celu horyzontalnego Strategii, 

pt. „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”, przewiduje się działania 

zmierzające do rozwoju infrastruktury ochrony środowiska. Dla zapewnienia stałego 

i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, działania z sektora środowiska, powinny 

koncentrować m.in. na zapewnieniu odpowiedniej ilości zasobów wodnych na 

potrzeby ludności i gospodarki kraju, jak również na przeciwdziałaniu poważnym 

awariom, a także minimalizacji skutków negatywnych powodzi. 

Kolejnym dokumentem branym pod uwagę przy opracowaniu Programu ochrony 

przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły jest Program Operacyjny „Infrastruktura 

i Środowisko”. Celem realizacji założeń tego dokumentu jest podniesienie 

atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury 

technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 

zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej a zagadnienia 

związane z ochroną przeciwpowodziową realizowane są w ramach priorytetu pn. 

„Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”, który 

ukierunkowany jest na realizację następujących celów, bezpośrednio wpisujących się 

w zagadnienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły: 

 zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności 

i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

i przeciwdziałania skutkom suszy, 

 zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu 

ekologicznego, 

 zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz 

przeciwdziałanie poważnym awariom, usuwanie ich skutków i przywracanie 

środowiska do stanu właściwego oraz wzmocnienie wybranych elementów 

systemu zarządzania środowiskiem, 

 usprawnienie monitoringu stanu środowiska i poprawa dostępu do informacji. 
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Lista projektów wyodrębnionych do realizacji w Programie powiązana jest 

z działaniami przewidzianymi do realizacji w ramach opisywanego priorytetu. 

Działania te przewidują m.in. retencjonowanie wody, zapewnienie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych 

oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, głównie poprzez: 

 zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności 

i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 

 wyrównywanie i spowalnianie odpływu wody z terenu kraju poprzez 

prawidłowe gospodarowanie wodą w systemach, z których większość wymaga 

odnowienia i modernizacji ukierunkowanej na zwiększenie funkcji 

retencyjnych, 

 odtwarzanie oraz modernizowanie zabudowy hydrotechnicznej, zwłaszcza 

w przypadku jej wielofunkcyjności, 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Morza Bałtyckiego, 

 zwiększanie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz 

przeciwdziałanie poważnym awariom, usuwanie ich skutków i przywracanie 

środowiska do stanu właściwego oraz wzmocnienie wybranych elementów 

systemu zarządzania środowiskiem, 

 zapobieganie i ograniczanie zagrożeń środowiskowych, w tym również 

właściwe planowanie przestrzenne. 

Dokumentem określającym zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego 

zagospodarowania kraju jest opracowana w 1999 roku Koncepcja Polityki 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Obecnie powstała Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata 2008-2033 również odnosi się do 

zagadnień związanych z ochroną przeciwpowodziową, a zawarte w niej rekomendacje 

zostały uwzględnione w Projekcie i w szczególności obejmują koordynację 

zarządzania zagospodarowaniem przestrzennym i użytkowaniem terenu 

z zarządzaniem w zakresie gospodarowania wodami. 

Przyjęta przez Radę ministrów w 2005 roku Strategia Gospodarki Wodnej określa 

podstawowe kierunki i zasady umożliwiające realizację idei trwałego 

i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami w tym podniesienie 

skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy. Działania zmierzające do 

osiągnięcia tak zdefiniowanego celu, zgodnego z założeniami Programu, w Strategii 

określono w sposób następujący: 

 opracowanie planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom 

suszy dla obszaru kraju, 

 właściwe utrzymanie koryt rzecznych i stworzenie warunków dla swobodnego 

spływu wód powodziowych i lodów, 

 zwiększenie retencji dolinowej rzek, 

 stymulowanie działań zatrzymujących wodę w glebie poprzez modernizację 

melioracji szczegółowych, 
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 poprawę stanu technicznego budowli hydrotechnicznych zarażających 

bezpieczeństwu, w tym obowiązkowe wykonanie robót remontowych 

i modernizacyjnych na podstawie monitoringu sprawności technicznej, 

 budowę i modernizację urządzeń przeciwpowodziowych, 

 utrzymanie rzek i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie 

technicznym, odnowienie floty lodołamaczy dla zapewnienia swobodnego 

spływu wód Wisły i Odry w okresach zlodzenia, 

 komunalizację wałów przeciwpowodziowych, 

 tworzenie systemów obowiązkowych ubezpieczeń majątku od powodzi. 

W roku 2008 został opracowany Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania 

Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015) określający sposób podejścia do 

zarządzania zasobami wodnymi kraju, w taki sposób, aby zmniejszyć degradację wód, 

jak również usunąć ewentualne bariery w rozwoju gospodarczym kraju. Projekt 

NSGW przewiduje dążenie do spełnienia szeregu celów. Jako cel nadrzędny została 

określona konieczność kształtowania rozwiązań prawnych, organizacyjnych, 

finansowych i technicznych w gospodarowaniu wodami, umożliwiająca trwały 

i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju, z uwzględnieniem 

przewidywanych zmian klimatu. Jako cele strategiczne wskazano: 

 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi 

ekosystemów; 

 Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia i dla 

celów sanitarnych; 

 Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych 

gospodarki; 

 Podniesienie skuteczności ochrony ludności i gospodarki w sytuacjach 

kryzysowych. 

W działaniach szczegółowych oprócz działań związanych z wdrożeniem dyrektyw 

Unii Europejskiej, w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, 

przewidziano opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod i programów dla 

zabezpieczenia przed powodzią i suszą oraz projektów planów gospodarowania 

wodami. Projekt Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły został 

opracowany i opublikowany w roku 2008. 

 

 

3.4. Kontekst regionalny 

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły ograniczony jest 

zasięgiem terytorialnym województw małopolskiego, podkarpackiego, 

świętokrzyskiego, śląskiego oraz lubelskiego, co jest jednoznaczne z respektowaniem 

przez ten dokument zarówno regulacji administracji rządowej, jak również 

administracji samorządowej. Ponadto obszar dorzecza Górnej Wisły w zakresie 

gospodarowania wodami podlega Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach i w Krakowie oraz wojewódzkim zarządom melioracji i urządzeń 

wodnych w województwach objętych Programem. Taka struktura zarządzania, 
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kompetencje poszczególnych jednostek, jak również potrzeba wspólnego osiągania 

celów, przyczyniły się do wygenerowania wspólnej propozycji działań w zakresie 

ochrony przed powodzią, która stanowiłaby uzupełnienie dotychczasowej 

dokumentacji. 

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły w kontekście regionalnym 

odnosi się do następujących dokumentów strategicznych województw: Strategie 

rozwoju, Regionalne Programy Operacyjne, Plany zagospodarowania przestrzennego, 

Programy ochrony środowiska (dla województwa lubelskiego, podkarpackiego, 

świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego), Programy małej retencji (dla 

województwa śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego 

i lubelskiego).  

W każdej ze strategii rozwoju zwraca się szczególną uwagę na aspekty ochrony 

przeciwpowodziowej, zwłaszcza w zakresie wdrażania zasad racjonalnego planowania 

i zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych (m.in. poprzez określenie granic 

i sposobów zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi), 

jak również tworzenia sprawnego systemu retencji wodnej (budowa zbiorników 

retencyjnych) oraz modernizacji urządzeń melioracyjnych. Istotnym elementem 

działań przeciwpowodziowych każdego z województw jest także tworzenie oraz 

zachowanie naturalnej retencji wodnej poprzez m.in. zalesianie terenów o niskiej 

przydatności dla rolnictwa w celu spowolnienia spływu powierzchniowego wód, 

poprawę sposobu użytkowania gruntów rolnych, przebudowę drzewostanów na 

zgodne z siedliskiem oraz ochronę lasów lęgowych. 

Obszar objęty PROGRAMEM pozostaje pod administracją i zarządem państwowym 

oraz samorządowym, w podziale terytorialnym na: 

 województwo śląskie, w 36,5% jego całkowitej powierzchni, 

 województwo małopolskie, w 96,9% jego całkowitej powierzchni, 

 województwo świętokrzyskie, w 64,4% jego całkowitej powierzchni, 

 województwo podkarpackie, w 98,2% jego całkowitej powierzchni, 

 województwo lubelskie, w 11,2% jego całkowitej powierzchni. 

Jest to obszar dorzecza górnej Wisły, obejmujący Małą Wisłę i Wisłę, na którym 

zarządzanie gospodarką wodną w zakresie określonym Prawem wodnym realizują: 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach, zarządzający 

dorzeczem Małej Wisły; monitoring powodziowy w tym obszarze zabezpiecza 

oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w Krakowie; 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie, zarządzający 

powierzchnią ponad 90% obszaru dorzecza górnej Wisły; monitoring powodziowy 

na tym obszarze zabezpiecza oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

(IMGW) w Krakowie; 

 Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, reprezentujące samorząd 

regionalny i działające w granicach województw. 
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Na rysunku 1 przedstawiono graficznie obszar realizacji PROGRAMU oraz 

granice kompetencji poszczególnych jednostek. 

 

 

Rys. 1. 

 

Ta złożoność struktury zarządzania wymaga, aby PROGRAM respektował 

kompetencje poszczególnych podmiotów, a także budował ramy dla ich ścisłej 

kooperacji poprzez: 

- efekt synergii, oparty na budowie listy projektów inwestycyjnych, które 

stanowią wspólną propozycję – racjonalnie i efektywnie rozwiązującą problem 

obniżenia zagrożenia powodziowego i ochrony przed nim, 

- uzupełnienie kompleksowej dokumentacji warunków wyjściowych dla 

projektów inwestycyjnych, która wymagana jest prawem od poszczególnych 

podmiotów, głównie od RZGW i wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń 

wodnych działających w ramach urzędów marszałkowskich; jest ona także 

niezbędna dla zapewnienia właściwych warunków dla współpracy 

horyzontalnej na poziomie regionalnym z uwzględnieniem, zgodnej 

z kompetencjami, współpracy na poziomie krajowym oraz lokalnym. 

Przy spełnieniu powyższych warunków uzyskano uzgodnioną i jednorodną propozycję 

programową, która bazuje na kompromisowych rozwiązaniach i odpowiada 

racjonalnym potrzebom. 
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3.5. Uwarunkowania PROGRAMU 

Na etapie formułowania PROGRAMU istotne i rozsądne jest uwzględnienie 

poważnych uwarunkowań historycznych i ich obecnych skutków. Od połowy XIX 

wieku Wisła była regulowana i przysposabiana do żeglugi. W miarę, związanego 

z tym procesem, rozwoju terenów przybrzeżnych, rozpoczął się proces „odcinania” 

ludzi i ich majątku od rzeki poprzez obwałowania. W ciągu tego procesu szerokość 

koryta wielkiej wody Wisły zmniejszyła się 2 – 3 razy, zaś proces rozwoju 

zagospodarowania obszarów położonych na zawalu trwa do dzisiejszego dnia. To 

samo dotyczy dolnych biegów dopływów Wisły. Tego procesu nie można zatrzymać, 

należy jednak dostosowywać poziom ochrony na długości rzek adekwatnie do 

zagospodarowania terenów na zawalu rzeki. Środkowe biegi dopływów Wisły 

wymagają w tym zakresie szczegółowej analizy. 

W pozostałych obszarach dorzecza, gdzie występują najwyższe szkody i straty 

powodziowe muszą być podjęte działania zarówno usuwające skutki powodzi jak 

i nastawione na opóźnienie i obniżenie odpływu powodziowego w przyszłości.  

Wynikające z tych działań projekty ochronne i inwestycje z nimi związane muszą być 

poprzedzone analizą i oceną możliwości i efektywności ich realizacji, albo już 

dokonaną w trakcie formułowania PROGRAMU albo wykonaną w trakcie realizacji 

PROGRAMU – na etapie praz przygotowawczych i studiów wykonalności tych zadań.  

Druga część uwarunkowań na etapie formułowania PROGRAMU dotyczy 

uwzględnienie w nim działań i rozwiązań niestrukturalnych. 

Zgodnie z zakresem zarządzania ryzykiem powodziowym, co przedstawiono wyżej 

w Ramach kontekstu europejskiego, działania i środki niestrukturalne powinny być 

realizowane zarówno w ramach prewencji przeciwpowodziowej jak i na poziomie 

ochrony bezpośredniej. 

Po stronie prewencji, czyli działań wyprzedzających na terenach zagrożonych 

powodzią, w efekcie których możliwe jest ograniczanie przyszłych i jedynie 

częściowo - obecnych szkód i strat powodziowych, występują następujące środki: 

 ograniczenie rozwoju zagospodarowania terenów zalewowych poprzez działania 

organizacyjno – prawne (ograniczenie zabudowy, standardy konstrukcyjne 

obiektów lokalizowanych na tym terenie, określony sposób wykorzystania 

przyziomu w obiektach, ubezpieczenia powodziowe, itd.), 

 „uodpornienie” istniejącej zabudowy na terenach zalewowych na oddziaływanie 

powodzi, najczęściej poprzez dostosowanie jej konstrukcji do istniejących 

zagrożeń, 

 dobre praktyki rozwoju zabudowy zlewni (związanej zwłaszcza z urbanizacja), 

których celem jest ograniczenie uszczelnienia gruntu, a tym samym zachowanie 

w maksymalnie możliwym stopniu naturalnego potencjału retencyjnego tego 

terenu, a także wykorzystanie części budowanej infrastruktury, np. zielone pasy 

przy drogach, przepusty drogowe, czy lokalne rozwiązania parkowo – stawowe do 
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przetrzymania części wód burzowych dla ograniczenia wysokości ich kulminacji 

w trakcie powodzi; 

 dobre praktyki stosowane w rolnictwie, których celem jest ograniczenie erozji 

glebowej i spływu zanieczyszczeń rolniczych do wód, 

 dobre praktyki w podnoszeniu lesistości i w planowaniu struktury zalesień, które 

podnoszą retencyjność terenu oraz ograniczają spływ powierzchniowy ze zlewni 

wyżej położonej, a tym samym przeciwdziałają zjawiskom erozji gruntowej.  

Po stronie bezpośredniej ochrony przed powodzią mamy natomiast działania 

wspierające zachowanie lub odbudowę naturalnej retencji, głównie dolin rzecznych, 

w tym zwłaszcza odbudowa strefy buforowej rzeki, ochrona starorzeczy, poldery 

i suche kanały – czyli te środki, które sprzyjają ochronie ekosystemów wodnych 

i regulacji stosunków wodnych w pełnym zakresie stanów wód. 

W naszym kraju dotychczas, poza nielicznymi wyjątkami, nie stosowano zasad 

prewencji przeciwpowodziowej, a proces wdrażania Dyrektywy Powodziowej jest 

w początkowej fazie. Dotychczas wykonane studia zagrożenia powodziowego są 

wykorzystywane w ograniczaniu zabudowy na terenach zalewowych lub 

w wyznaczaniu warunków tej zabudowy. Są na to liczne przykładu w dorzeczu górnej 

Wisły.  

Na etapie formułowania PROGRAMU ten problem pozostawiono do rozstrzygnięcia 

w poszczególnych zadaniach projektowych, na bazie już wykonanych prac 

przygotowawczych lub przewidywanych w PROGRAMIE. Działania związane 

z ograniczeniem zabudowy na terenach zagrożonych powodzią będą realizowane 

w fazie wdrażania PROGRAMU. Na obecnym etapie formułowania PROGRAM ma 

charakter otwarty i nie opisuje rozwiązań lokalnych związanych z fazą wdrażania 

Dyrektywy Powodziowej w zakresie zarządzania ryzkiem powodziowym.  

W ramach prac przygotowawczych w zadaniach ROGRAMU uwzględniono realizację 

map zagrożenia i ryzyka powodziowego według wymagań Dyrektywy Powodziowej. 

Zatem w miarę pozyskiwania informacji zadania realizowane w ramach PROGRAMU 

będą uwzględniały tę część działań prewencyjnych. 

 

Jednak ciągle, na etapie formułowania PROGRAMU, pozostaje brak możliwości 

uwzględnienia w pełnym oczekiwanym zakresie działań niestrukturalnych w ramach 

prewencji i częściowo – bezpośredniej ochrony w skali lokalnej. Jest to jednak 

uzasadnione, ponieważ brak tradycji i doświadczeń spowodował, że nie ma w kraju 

udokumentowanych – standaryzowanych rozwiązań szczegółowych w tej dziedzinie.  

Muszą one być wypracowywane w ramach realizacji niniejszego PROGRAMU, 

a także innych. Dotyczy to zwłaszcza oceny funkcji środków niestrukturalnych, czyli: 

 w jakim stopniu poszerzony o pas zieleni korytarza drogi oraz chwilowe 

przetrzymanie odpływu przez odpowiednio ukształtowany przepust jego otoczenie 

ma wpływ na obniżenie zagrożenia powodziowego; 



Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 

_________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

39 

 jak kształtować lokalne poldery zlewniowe wykorzystujące naturalną konfigurację 

terenu z minimalnym efektem konstrukcyjnym dla odprowadzenia wód w nich 

zgromadzonych i jaki ma to wpływ na obniżenie zagrożenia powodziowego; 

 czy i w jakim stopniu podwyższenie lokalnej retencyjności terenów przybrzeżnych 

w górnych partiach dorzecza (poprzez zmiany w użytkowaniu ziemi oraz 

odpowiednie kształtowanie infrastruktury komunikacyjnej) ma wpływ na 

opóźnienie i obniżenie odpływu powodziowego, a tym samym zagrożenia 

powodziowego obszarów zurbanizowanych (zagospodarowanych); 

 czy i w jakim stopniu kształtowanie lokalnej retencji w miastach, opóźniającej 

odpływ wód opadowych do kanalizacji deszczowej ma wpływ na obniżenie 

zagrożenia powodziowego. Jakie rodzaje tej retencji stosować. Jakie zabiegi 

techniczne muszą temu towarzyszyć. 

PROGRAM uwzględnia ten rodzaj działań, zwłaszcza w zadaniach sformułowanych 

dla aglomeracji miejskich, ale także częściowo w zadaniach zlewniowych.  

W kolejnych fazach opracowywania dokumentacji szczegółowych rozwiązań będą 

szacowane jakościowe i ilościowe efekty tych działań i środków niestrukturalnych, 

w ramach poszczególnych rozwiązań. Musi jednak temu towarzyszyć rozwój tego 

podejścia w skali kraju, budowa dokumentacji w tym zakresie, a także uregulowania 

organizacyjne i prawne w umożliwiające współpracę z gospodarzami terenu 

odpowiedzialnymi za rozwój zagospodarowania i zabudowę terenu zlewni. 

W kilku przypadkach, takich jak zlewnia Nidy, Czarnej Staszowskiej czy też Białej, 

wykorzystując interdyscyplinarne zespoły zostały zaproponowane rozwiązania 

strukturalne, którym towarzyszy odbudowa retencji naturalnej dolin rzecznych. To 

wartościowe rozwiązania, stanowiące, że w PROGRAMIE działania niestrukturalne 

nie są nie zauważane czy też pomijane, lecz są dostrzegane i doceniane jako ważny 

element rozwiązania dla harmonizacji działań w zakresie ochrony przed powodzią 

i ochrony ekosystemów. 

Biorąc pod uwagę warunki formułowania PROGRAMU, jest zatem ważne 

i ogromnie istotne, aby PROGRAM miał charakter otwarty i umożliwiał 

w trakcie jego realizacji – w miarę podnoszenia poziomu informacji, 

uwzględnienie tych elementów, które nie zostały ujęte w fazie jego przygotowania. 

Na etapie realizacji PROGRAMU, pojawi się problem realizacji inwestycji 

w konflikcie z obszarami NATURA 2000, co zostało zidentyfikowane zarówno 

w studiach ochrony przed powodzią jak i przede wszystkim w strategicznej ocenie 

oddziaływania PROGRAMU na środowisko. W ocenie stwierdzono, że przewidywane 

do realizacji zadania szczegółowe są w 133 przypadkach (bez uwzględnienia 

województwa lubelskiego) w różnym stopniu w konflikcie z obszarami Natura 2000. 

Zważywszy jednak cel wyższy – ochronę życia i zdrowia ludzi – doprecyzowanie 

stopnia konfliktu wraz ze wskazaniem możliwości jego zminimalizowania lub 

zaproponowania rozwiązań alternatywnych będzie możliwe po analizie 

szczegółowych rozwiązań zadań i wykonaniu ocen środowiskowych. 
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4. LISTA KOMPLEKSOWYCH PROJEKTÓW - ZADAŃ PROGRAMU 

4.1. Zasady identyfikacji projektów 

4.1.1. ŹRÓDŁA INFORMACJI I DANYCH 

Dla określenia zasięgu i zakresu projektów – zadań Programu, wykorzystano 

następujące źródła informacji i danych: 

1. Dokumenty i projekty studialne, które formułują diagnozę stanu zagrożenia 

powodziowego i jego przyczyn w poszczególnych częściach dorzecza; 

2. Wykazy przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych dla rozwoju i odbudowy 

strukturalnych środków ochrony przed powodzią, takie jak wały 

przeciwpowodziowe, regulacje i umocnienia koryt rzek, retencja zbiornikowa - 

według programów i planów instytucjonalnych; 

3. Dokumenty strategiczne, programowe i planistyczne, związane z rozwojem 

regionu, które definiują uwarunkowania rozwoju oraz określają kierunki tego 

rozwoju - traktowane jako tło i uwarunkowanie dla formułowania zadań 

przeciwpowodziowych. 

W trakcie prac nad Programem, źródła te – dla potrzeb weryfikacji wstępnej listy 

zadań z 2007 roku, uzupełniono o dane i informacje: 

 Opracowane w latach 2008-09 studia ochrony przed powodzią na obszarze 

województw: śląskiego, małopolskiego (II etap), podkarpackiego oraz 

świętokrzyskiego, 

 Zaczerpnięte ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

Programu, 

 Związane z trybem wdrażania Dyrektywy Powodziowej. 

4.1.2. PROCEDURA I ZASADY FORMUŁOWANIA ZADAŃ 

Dokonując weryfikacji wstępnej – opracowanej w 2007 roku – listy zadań Programu, 

przyjęto trzyetapową procedurę postępowania, wykorzystując: 

I. Identyfikację i selekcję przez RZGW w Krakowie i w Gliwicach potrzeb 

inwestycyjnych i remontowych, dotyczących środków ochrony przed powodzią 

w regionalnym i lokalnym układzie hydrograficznym; 

II. Identyfikację i selekcję przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 

wodnych potrzeb inwestycyjnych i remontowych, dotyczących środków 

ochrony przed powodzią w ujęciu regionalnym i lokalnym administracyjnym, 

w powiązaniu z hydrograficznym;  
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III. Integrację tak wyodrębnionej listy zadań w układzie hydrograficznym oraz 

zlewniowym.  

W procedurze tej zastosowano następujące kryteria wyboru i formułowania zadań 

projektowych Programu: 

1. Ograniczenie wielkości powodzi i jej skutków w okresie 15-20 lat. 

2. Sukcesywne i racjonalne podnoszenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

w zlewni oparte na stosowaniu efektywnych rozwiązań kompleksowych 

poprzez etapową realizację pojedynczych zadań/obiektów. 

Założono przy tym, że: 

 Systemowe rozwiązania muszą odpowiadać ocenionemu poziomowi 

zagrożenia i przyjętemu poziomowi jego ograniczenia; 

 Podejście to wymaga wykonania odpowiedniego zakresu prac 

przygotowawczych; 

 Realizacja zadania wymagała będzie analizy i oceny wariantowych 

rozwiązań na różnych poziomach przygotowania inwestycji/zadań. 

3. Nie dopuszczenie w trakcie realizacji zadania do wzrostu zagrożenia w zlewni 

oraz do pogorszenia stanu funkcjonalnego i technicznego istniejących obiektów 

ochrony przeciwpowodziowej poprzez zapewnienie: 

 Zachowania prawidłowej kolejności realizacji pojedynczych 

zadań/inwestycji; 

 Skuteczne usuwanie skutków poprzednich powodzi; 

 Utrzymanie odpowiedniej przepustowości koryt i międzywala. 

4. Kontynuowanie i zakończenie w pierwszej kolejności inwestycji rozpoczętych 

dla uzyskania możliwie szybko założonych efektów. 

5. Zintensyfikowanie prac związanych z przygotowaniem inwestycji, poprzedzone 

analizami koszty/korzyści wariantowych sposobów ograniczenia wielkości 

powodzi i jej skutków. 

6. Kompleksowe ujęcie problemów ochrony przeciwpowodziowej w zlewni 

poprzez integrację zadań różnych administratorów cieków (RZGW, WZMiUW, 

Gminy) 

7. Wprowadzenie na listę podstawowych zadań obiektów z nazwami jedynie 

w odniesieniu do istniejących lub planowanych obiektów, które wymagają 

modernizacji dla osiągnięcia zamierzonego efektu zabezpieczenia przed 

powodzią, lub/i dla których rozwiązania wariantowe są nieracjonalne lub 

posiadają bardzo ograniczony zakres. Koszty tych zadań powinny być 

stosunkowo dobrze ocenione. 
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4.1.3. GRUPY RODZAJOWE PROJEKTÓW I ICH PODSTAWOWY ZAKRES 

Wyróżniono trzy rodzaje projektów, dostosowane do specyfiki dorzecza górnej Wisły 

i nawiązujące do wymagań Dyrektywy Powodziowej. 

Tworzą one następujące grupy projektów: 

I – Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły 

Wyodrębniono dolinę Wisły z uwagi na fakt, że od połowy XIX wieku ulegała ona 

systematycznym przekształceniom ukierunkowanym na uspławnienie i kanalizację. 

W rezultacie, w XX wieku dokonano jej zamknięcia wałami przeciwpowodziowymi 

zawężając dolinę rzeki kilkakrotnie. Pierwotna szerokość doliny Wisły sięgała 4 km, 

a obecnie po całkowitym „zamknięciu” jej obwałowaniem nie przekracza 1,5 

kilometra ze wskazaniem na szerokości 700 m – 1100 m. To spowodowało rozwój 

rozproszonej i skupionej zabudowy zawala i dostosowanie ekosystemu rzeki do 

nowych warunków. W tej sytuacji, brak jest społecznego przyzwolenia na zmianę tych 

warunków, a dodatkowo gospodarcza i ekonomiczna wartość terenu zawala 

w granicach dawnej doliny Wisły wymaga odpowiedniej ochrony. 

Do grupy tej zaliczono zadania odcinkowe wzdłuż rzeki Wisły w obszarze objętym jej 

obecną doliną w granicach: 

 Wisły zamkniętej obwałowaniem z uwzględnieniem: bezpieczeństwa budowli 

piętrzących - stopnie wodne (pod kątem zagrożenia jakie stwarzają 

w warunkach przejścia katastrofalnych powodzi), ubezpieczenia brzegów 

koryta głównego i terasy zalewowej (pod kątem obniżenia zagrożenia 

powodziowego przy przejściu katastrofalnych wód) oraz obwałowań Wisły (ich 

stanu technicznego i funkcjonalności dostosowanej do zagospodarowania 

terenów przyległych); 

 Bezpośrednich – skupionych dopływów Wisły, w zakresie obwałowań 

cofkowych zabezpieczających przed powodzią tereny w obszarach węzłowych: 

Wisła – dopływ. 

Uwzględniono tutaj także projekt związany ze zwiększeniem pojemności 

powodziowej istniejącego zbiornika Goczałkowice, zlokalizowanego na odcinku 

Małej Wisły. 

II – Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji miejskich powyżej 100 tys. 

mieszkańców 

Nawiązując do wymagań Dyrektywy Powodziowej, wyodrębniono aglomeracje 

miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców, w których źródłem zagrożenia 

powodziowego są wylewy od strony rzek oraz zmiany w naturalnym systemie 

odprowadzania wód burzowych na skutek zabudowy (deniwelacja terenu, zabudowa 

uszczelniająca powierzchnię i przyspieszająca odpływ, tworzenie nowego układu 

odprowadzenia wód opadowych). Ich ochrona przed powodzią wymaga 



Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 

_________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

43 

wieloskładnikowego podejścia, a także systematycznego podnoszenia poziomu 

zabezpieczenia przed powodzią – zarówno w zakresie ochrony bezpośredniej jak 

i profilaktyki przeciwpowodziowej w warunkach rozwoju, a także zabezpieczenia 

i szczegółowych planów działań w warunkach wystąpienia zagrożenia. 

Ustalono także, że rzeki niższego rzędu na terenie aglomeracji zostaną ujęte w tych 

zadaniach w swoim pełnym układzie zlewniowym. 

Pozostałe miasta (poniżej 100 tys. mieszkańców) zostały ujęte w zadaniach grupy III – 

w układzie zlewniowym. 

W tej grupie projektowej uwzględniono następujące aglomeracje, usystematyzowane 

według liczby mieszkańców: 

 Kraków   - 756 tys. mieszkańców 

Zespół miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice i Sosnowiec 

w sumie  - ok. 0,5 mln mieszkańców 

Katowice   - 311 tys. mieszkańców 

Kielce   - 206 tys. mieszkańców 

Bielsko-Biała - 175 tys. mieszkańców 

Rzeszów   - 171 tys. mieszkańców 

Tychy   - 130 tys. mieszkańców 

Tarnów   - 116 tys. mieszkańców 

III – Obniżenie zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym  

To kategoria integruje zadania projektowe o złożonym charakterze w układzie 

zlewniowym. Wyodrębniono tutaj zlewnie rzek – bezpośrednich dopływów Wisły oraz 

zlewnie niższego rzędu – wymagające odrębnego potraktowania.  

Zadania projektowe w tej grupie, w ramach ochrony przed powodzią, obejmują 

głównie ograniczenie szkód i strat (zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzek 

i potoków, umocnienia ich koryt i ich zabezpieczenie w trakcie przejścia wielkich 

wód) oraz działania retencyjne dla ograniczenia wielkości powodzi, w tym także 

profilaktyczne związane z rekompensatą lub odbudową traconej w rozwoju retencji 

naturalnej.  

Zadania projektowe w układzie zlewniowym zostały sformułowane dla obszarów 

o najwyższym i wysokim zagrożeniu powodziowym. Jest to znaczna część całego 

dorzecza górnej Wisły, ze względu na charakter osadnictwa w tym dorzeczu. 

Osadnictwo ma tutaj charakter rozproszony i skupia się jednocześnie w dolinach rzek 

i potoków ze względu na dostępność terenu. W tych korytarzach dolinowych 

koncentruje się także infrastruktura komunikacyjna – o ogromnej wartości majątkowej 

i decydująca o ciągłości życia społeczno – gospodarczego w trakcie i po powodzi. Jej 

naruszenie przerywa tę ciągłość generując znaczne straty pośrednie, sięgające ponad 

60% wartości strat powodziowych bezpośrednich. 

Są to głównie tereny górskie i podgórskie, gdzie częstotliwość powodzi jest znacznie 

wyższa niż w nizinnych i, niezależnie od zdarzeń katastrofalnych, ważne jest 
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zabezpieczenie przed skutkami częstych powodzi, które występują co dwa lata, 

a nawet rokrocznie. 

W projektach tych uwzględniono także te aglomeracje – miasta, które posiadają liczbę 

mieszkańców nie przekraczającą 100 tys., gdzie jednak zagrożenie jest bardzo 

wysokie. Dotyczy to dużych skupisk ludzi i majątku, w warunkach złożonego układu 

hydrograficznego odpływów wezbraniowych w terenie sprzyjającym zagrożeniu 

powodziowemu. 

 

4.1.4. KRYTERIA OCENY EFEKTÓW REALIZACJI ZADAŃ 

Dla potrzeb określenia efektów realizacji zadań projektowych Programu przyjęto listę 

kryteriów przyjmowaną w wielu krajach w procedurze kwalifikacji projektów do 

realizacji. Generalnie, obejmuje ona kategorie gospodarczo – ekonomiczne, społeczne 

i przyrodnicze, określone w następujących grupach kryterialnych: 

1) Redukcja szkód – strat powodziowych, w zakresie procentowej oceny redukcji 

średniorocznych strat powodziowych w kontekście prawdopodobieństwa wystąpienia 

przepływu maksymalnego w rzece lub/i opadu w terenie zurbanizowanym, co 

powinno mieć uzasadnienie w proponowanych: 

 działaniach technicznych i nietechnicznych (wały przeciwpowodziowe, 

umocnienia koryta i brzegów, wzmocnienie budowli hydrotechnicznych 

służących innym celom, baseny infiltracyjne, umożliwienie swobodnego 

tranzytu wód powodziowych, …) dla ograniczenia szkód powodziowych; 

 możliwościach czasowego i przejściowego zatrzymania wód powodziowych 

dla ograniczenia szkód powodziowych. 

2) Odbudowa (przywrócenie) lub zachowanie warunków odpływu zgodnych z 

wymaganiami ekologicznymi w zakresie: 

 odbudowy lub częściowego przywrócenia naturalnych procesów rzecznych 

(meandry, transport rumowiska, historyczne tereny zalewowe, …), poprzez 

renaturyzację odcinka rzeki; 

 przestrzegania dobrych praktyk w realizacji prac inwestycyjnych w obrębie 

rzeki. 

3) Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności, w kontekście: 

 Wpływu projektu na przyszłe – miejscowe zagrożenie powodziowe; 

 Efektów w zapewnieniu bezpieczeństwa i wsparcia w czasie zagrożenia; 

 Związaniem z kompletnością rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem 

powodziowym, co jest objęte innymi projektami i nie wchodzi w zakres 

PROGRAMU. 

4) Ocena poprawy zabezpieczenia przed powodzią w kontekście koszty – korzyści, co 

na obecnym etapie formułowania Programu należy rozumieć jako ocenę kosztów 

ponoszonych dla realizacji projektów na tle wartości korzyści wynikających z tytułu 

ochrony. 
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 Wpływu projektu na przyszłe – miejscowe zagrożenie powodziowe; 

5) Inne, związane głównie z: 

 Ograniczeniem częstotliwości powodzi; 

 Poziomem istotności zadania projektowego na tle liczby mieszkańców, 

poziomu urbanizacji oraz poziomu zainwestowania w infrastrukturę (majątek). 

 

W opisach zadań projektowych, na podstawie powyższych kryteriów oceny, określono 

i przypisano poszczególnym zadaniom efekty ich realizacji.  

 

 

4.2. Lista zadań – okres i koszt ich realizacji 

Lista szczegółowych zadań projektowych podzielona jest na trzy określone wyżej 

grupy projektowe.  

W harmonogramie i kosztach realizacji poszczególnych zadań wydzielono trzy okresy 

realizacyjne: do 2013 roku, w latach 2014-2020 oraz po roku 2020. Taki podział 

uzasadniony jest: 

 okresami programowania, 

 finansowym i rzeczowym zakresem Programu, 

 koniecznością prawidłowego przygotowania zadań inwestycyjnych. 

 

L.p. Zadanie 

Nakłady w mln zł 

do 2013 
2014-

2020 

2021-

2030 
Łącznie 

I – Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły  

1. Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku 

Małej Wisły – do ujścia Przemszy  

26,496 31,840 40,910 99,246 

2. Zwiększenie rezerwy powodziowej 

zbiornika retencyjnego Goczałkowice 

54,308 42,300 0,000 96,608 

3. Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku 

od ujścia Przemszy do ujścia Skawy, 

tym modernizacja stopni wodnych 

Dwory i Smolice 

122,074 81,050 0,000 203,124 

4. Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku 

od ujścia Skawy do ujścia Dunajca 

127,902 314,155 429,954 872,011 

5. Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku 

od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki 

162,236 224,855 205,800 592,891 
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L.p. Zadanie 

Nakłady w mln zł 

do 2013 
2014-

2020 

2021-

2030 
Łącznie 

6. Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku 

od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny 

285,373 27,830 32,260 345,463 

 Razem: 778,389 722,030 708,924 2 209,343 

II – Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców 

7. Zabezpieczenie przed powodzią 

aglomeracji KATOWICE 

0,992 22,800 2,550 26,342 

8. Zabezpieczenie przed powodzią 

aglomeracji BĘDZIN, DĄBROWA 

GÓRNICZA, MYSŁOWICE, 

SOSNOWIEC, 

15,971 31,000 15,070 62,041 

9. Zabezpieczenie przed powodzią 

aglomeracji TYCHY 

0,333 22,120 15,700 38,153 

10. Zabezpieczenie przed powodzią 

aglomeracji BIELSKO-BIAŁA 

20,210 4,100 20,040 44,350 

11. Zabezpieczenie przed powodzią 

aglomeracji krakowskiej 

70,024 894,160 615,000 1 579,184 

12. Zabezpieczenie przed powodzią 

aglomeracji tarnowskiej 

24,349 15,750 7,000 47,099 

13. Ochrona przeciwpowodziowa 

aglomeracji Kielce 

0,634 36,600 0,000 37,234 

14. Ochrona przed powodzią aglomeracji 

Rzeszów 

94,483 41,000 0,000 135,483 

Razem: 226,996 1 067,530 675,360 1 969,886 

III – Obniżenie zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym 

15. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Małej Wisły (bez zlewni Iłownicy), 

92,091 78,770 65,650 236,511 

16. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Iłownicy, w tym zbiornik międzyrzecki 

na Jasienicy 

25,781 221,331 34,740 281,852 

17. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Przemszy, w tym modernizacja 

zbiornika wodnego Kozłowa Góra oraz 

zabezpieczenie przed powodzią miasta 

Jaworzno 

30,294 73,500 0,000 103,794 

18. Ochrona przed powodzią w zlewniach 

dopływów Wisły od Małej Wisły do 

Skawy (bez Soły i Skawy) 

2,202 5,672 99,500 107,374 

19. Ochrona przed powodzią w zlewni Soły, 

w tym modernizacja Kaskady Soły 

39,720 112,674 37,980 190,374 

20. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Skawy 

13,529 87,616 11,000 112,145 



Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 

_________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

47 

L.p. Zadanie 

Nakłady w mln zł 

do 2013 
2014-

2020 

2021-

2030 
Łącznie 

21. Ochrona przed powodzią w zlewniach 

dopływów Wisły od ujścia Skawy  do 

ujścia Skawinki wraz ze Skawinką 

23,199 1,212 14,200 38,611 

22. Ochrona przed powodzią w zlewniach 

dopływów Wisły od ujścia Skawinki do 

ujścia Potoku Kościelnickiego 

0,792 14,292 83,900 98,984 

23. Ochrona przed powodzią w zlewniach 

dopływów Wisły od ujścia Potoku 

Kościelnickiego do ujścia Dunajca bez 

Uszwicy, Raby i Dunajca 

20,828 83,796 69,100 173,724 

24. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Raby, w tym budowa zbiorników małej 

retencji 

56,456 53,310 77,200 186,966 

25. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Uszwicy, w tym budowa zbiorników 

małej retencji 

15,670 34,566 64,500 114,736 

26. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Dunajca bez zlewni Białej, w tym 

zabezpieczenie przed powodzią miasta 

Nowy Sącz 

121,472 496,432 107,700 725,604 

27. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Białej, w tym budowa zbiorników małej 

retencji 

116,946 178,140 148,700 443,786 

28. Ochrona przed powodzią w zlewniach 

Nidzicy, Kanału Strumień oraz 

Koprzywianki i Opatówki 

115,000 0,000 0,000 115,000 

29. Ochrona przed powodzią w zlewni Nidy 42,724 53,800 35,300 131,824 

30. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. 

Czarnej Staszowskiej 

36,210 68,000 94,015 198,225 

31. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. 

Łęg 

9,347 0,435 101,709 111,491 

32. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Trześniówki 

1,102 107,605 3,074 111,781 

33. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Wisłoki, w tym budowa zbiorników 

retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla 

349,485 1 247,134 1 204,496 2 801,115 

34. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. 

Wisłok, w tym budowa zbiornika 

retencyjnego Rudawka Rymanowska i 

zabezpieczenie przed powodzią miasta 

Krosno 

255,822 688,889 226,715 1 171,426 

35. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. 

San bez zlewni Wisłoka i Tanwi, w tym 

zabezpieczenie przed powodzią miasta 

Przemyśl 

32,834 391,184 244,777 668,795 
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L.p. Zadanie 

Nakłady w mln zł 

do 2013 
2014-

2020 

2021-

2030 
Łącznie 

36. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. 

Breń 

19,843 366,585 25,402 411,830 

37. Ochrona przed powodzią w zlewniach  

Babulówki, Potoku Chorzelowskiego i 

rz. Strachocka 

0,381 0,381 135,508 136,270 

38. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. 

Tanew 

42,652 182,864 0,000 225,516 

39. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. 

Sanna 

12,765 51,619 9,370 73,754 

Razem: 1 477,144 4 599,807 2 894,536 8 971,487 

Wszystkie osie łącznie: 2 482,528 6 389,367 4 278,820 13 150,716 

 

 

4.3. Opis zadań – zakres i efekty ich realizacji 

Opisy zadań mają charakter ogólny i obejmują: krótką charakterystykę obszaru pod 

kątem zagrożenia powodziowego, generalny zakres projektu oraz ocenę efektów jego 

realizacji. 

Opisy zadań projektowych ujęto w tabelaryczną – jednorodna formę tak, aby możliwy 

był ich pełny przegląd porównawczy. 
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Zadanie nr 1 Grupa nr I 

Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku Małej Wisły – 
do ujścia Przemszy 

Charakterystyka zadania  

Mała Wisła na odcinku od źródeł do Goczałkowic posiada ponad 50 km długości i jest uregulowaną rzeką górską. 
Jednak wałami powodziowymi chroniona jest znaczna część jej doliny na dolnym odcinku, głównie na terenie gmin 
Goczałkowice Zdrój, Chybie, Strumień, Skoczów, Brenna – ze względu na złożony układ hydrograficzny związany z 
historycznie rozwiniętym gospodarczym wykorzystaniem rzek i młynówek.  

Dodatkowo, w dolinie Wisły na tych odcinkach i powyżej występują osuwiska erozyjne. 

Obwałowania występują na długości ok. 22 km Małej Wisły i są pozaklasowe. Ich modernizacja wymagana jest z 
uwagi na poziom koniecznej ochrony. 

Zakres rzeczowy zadania: 

 Prace przygotowawcze obejmujące mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego dla Małej Wisły 

 Modernizacja obwałowań Małej Wisły 

 Modernizacja wałów cofkowych im przynależnych 

 Zabezpieczające roboty utrzymaniowe 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Redukcja o 70% średniorocznych strat powodziowych dla Qmax 
<= Q1%, w gminach Goczałkowice Zdrój, Chybie, Strumień, 
Skoczów, Brenna w rejonie zagrożonej doliny rzeki. 

Działania techniczne są niezbędne dla ograniczenia szkód 
powodziowych. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Wykonywanie wg dobrych praktyk robót regulacyjnych i 
utrzymaniowych 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Znaczny wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców a także 
wzrost poczucia bezpieczeństwa turystów przebywających w 
tym terenie w sezonie powodziowym (miesiące letnie) 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Koszty zadania przewyższają wprawdzie znacznie (wielokrotnie) 
straty powodziowe z okresu 20 lat, ale wynika to z zaniedbania 
w odbudowie i konserwacji istniejącej infrastruktury 
przeciwpowodziowej. 

Biorąc pod uwagę zarówno ten argument jak i znaczne 
podniesienie bezpieczeństwa napływu wód powodziowych – nie 
obciążonych zawiesiną z osuwisk, częściami zniszczonych 
konstrukcji, itd. do zbiornika Goczałkowice, który zaopatruje 
Śląsk w wodę, należy uznać dodatkowe korzyści trudno 
wyliczalne finansowo przy obecnym poziomie informacji. 

5 Inne, związane z obecnym i przyszłym 
stanem zagospodarowania terenu 
objętego ochroną 

Po pierwsze, dolina Małej Wisły jest silnie zagospodarowana - 
średnia gęstość zaludnienia w obszarze objętym projektem 
wynosi ok. 180 osób/km2, zaś maksymalnie przekracza 1000 
osób/km2. 

Po drugie, rozwój turystyki indywidualnej i zorganizowanej 
wymaga podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
zarówno w odniesieniu do indywidualnego zagrożenia jak i 
bezpieczeństwa infrastruktury technicznej, w tym zwłaszcza 
komunikacyjnej. 
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Zadanie nr 2 Grupa nr I 

Zwiększenie rezerwy powodziowej zbiornika retencyjnego Goczałkowice 

Charakterystyka zadania  

Istnieją obecnie możliwości zwiększenia pojemności retencji powodziowej zbiornika Goczałkowice, którego rola w 
obniżeniu wielkości fali powodziowej i tak jest już znaczna. Według dotychczasowych ocen redukuje on wartość 
przepływu kulminacyjnego fali stuletniej o 40 – 50%. 

Powiększenie stałej rezerwy powodziowej umożliwi nie tylko utrzymanie tego poziomu redukcji dla wysokich 
wezbrań ale także daje gwarancję jej osiągania w warunkach intensywnego rozwoju terenów sąsiednich i wyżej 
położonych, co ma istotny wpływ na znacznie wyższy dopływ powierzchniowy w warunkach wezbrań od 
zakładanego dotychczas. 

Zasięg oddziaływania rezerwy powodziowej zbiornika Goczałkowice sięga węzła Wisła – Przemsza – Soła i 
obejmuje gminy: Czechowice Dziedzice, Pszczyna, Wilamowice, Miedźna, Brzeszcze, Bojszowy, Oświęcim, Bieruń 
i Chełmek, w części objętych oddziaływaniem szkód górniczych. 

Realizacja tego zadania wymaga prac remontowych i modernizacyjnych obiektów zbiornika Goczałkowice oraz 
elementów systemu zaopatrzenia w wodę aglomeracji śląskiej. 

Zakres rzeczowy zadania: 

 Remont zapory bocznej oraz obiektów przepompowni chroniącej tereny depresyjne przy przejściu wielkich 
wód przez zbiornik; 

 Powiększenie stałej rezerwy powodziowej na zbiorniku poprzez zmianę gospodarki w systemie 
zaopatrzenia w wodę aglomeracji śląskiej i dostosowania do tych zmian pewnych elementów systemu. 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych W powiązaniu z systemem ochrony doliny Małej Wisły i Wisły 
poniżej zbiornika w zasięgu jego oddziaływania, nastąpi 
redukcja strat powodziowych o 90%. Dotyczy to wymienionych 
w opisie powyżej gmin dla Qmax > Q1%.  

Możliwość zwiększenia pojemności i czasu przetrzymania wód 
powodziowych dla ograniczenia szkód powodziowych. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowe przywrócenie naturalnej częstotliwości zalewu 
terenów obrzeżnych zbiornika, gdzie wykształciła się naturalna 
flora i fauna, co wynikać będzie z wyższej częstotliwości 
wymiany wody w zbiorniku. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Znaczny wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności 
lokalnych zamieszkujących dolinę Wisły poniżej zbiornika, w tym 
na obszarze szkód górniczych. 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Koszt porównywalny z korzyściami w okresie 20 lat 

5 Inne, związane z poziomem 
zagospodarowania terenu objętego 
ochroną 

Mocno zurbanizowany teren objęty oddziaływaniem zbiornika. 
Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 220 osób/km2, zaś 
maksymalnie osiąga do 1 300 osób/km2. 
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Zadanie nr 3 Grupa nr I 

Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia 
Przemszy do ujścia Skawy, tym modernizacja stopni wodnych Dwory i Smolice 

Charakterystyka zadania  

Zadanie dotyczy modernizacji części obwałowań Wisły i wałów cofkowych na silnie zagospodarowanym odcinku 
doliny Wisły, poddanym także presji oddziaływania powodziowego rzeki Soły – najbardziej powodzio-gennej - w 
odniesieniu do gwałtowności - wezbrań w całym dorzeczu Górnej Wisły. 

Zakres rzeczowy zadania: 

 Prace przygotowawcze obejmujące mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego  

 Wykupy i wywłaszczenia ternu dla przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji 

 Badania stanu technicznego części istniejącego obwałowania i opracowanie koncepcji ich przebudowy 
(ok. 25 km obwałowania)  

 Realizacja przebudowy obwałowań (ok. 45 km długości) 

 Modernizacja obiektów stopni wodnych Dwory i Smolice dla zapewnienia bezpieczeństwa ich pracy w 
warunkach przejścia wód katastrofalnych 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Bezpośrednich - o około 90% dla Qmax <= Q1%. 

Wysoki poziom istotności i niezbędność zastosowania środków 
technicznych dla ograniczenia szkód powodziowych w mocno 
zainwestowanym obszarze. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Nie dotyczy 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Znaczny, ze względu na niepewność i brak poczucia 
bezpieczeństwa przy każdej powodzi. 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Koszty realizacji zadania są porównywalne a nawet niższe od 
kosztów strat bezpośrednich i pośrednich w dolinie Wisły na 
obszarze powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego, z okresu 
20 lat. 

5 Inne, związane z poziomem 
zurbanizowania terenu objętego ochroną 

Mocno zurbanizowany teren objęty oddziaływaniem zbiornika. 
Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 220 osób/km2, zaś 
maksymalnie osiąga do 1 300 osób/km2. 

Dodatkowo, obniżenie zagrożenia na odcinku leżącym niżej a 
związanym bezpośrednio z bezpieczeństwem 
przeciwpowodziowym Krakowa. 
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Zadanie nr 4 Grupa nr I 

Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia 
Skawy do ujścia Dunajca 

Charakterystyka zadania  

Zadanie dotyczy modernizacji obwałowań Wisły i wałów cofkowych na silnie zagospodarowanym odcinku doliny 
Wisły, o zróżnicowanym ale generalnie bardzo wysokim wymaganym poziomie ochrony na całej długości rzeki na 
tym odcinku – wynoszącej ponad 130 kilometrów. 

Ochrona Krakowa przed powodzią wymaga dodatkowo zapewnienia braku możliwości napływu bocznego wód 
Wisły z wyżej położonego (przed Krakowem) zawala o niewystarczającym poziomie zabezpieczenia wałami 
przeciwpowodziowymi. 

Natomiast poniżej Krakowa występuje silny wpływ wód powodziowych Uszwicy i Dunajca, co ma dodatkowe 
znaczenie w warunkach oddziaływania wstecznego ich fal powodziowych na warunki przepływu na Wiśle trakcie 
przejścia wód katastrofalnych. 

Zakres rzeczowy zadania: 

 Prace przygotowawcze obejmujące mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego  

 Wykupy i wywłaszczenia ternu dla przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji 

 Badania stanu technicznego części istniejącego obwałowań i opracowanie koncepcji ich przebudowy  

 Realizacja przebudowy obwałowań  

 Modernizacja stopni obiektów kanału Łączany – Skawina z częścią wiślaną dla zapewnienia bezpiecznego 
przejścia wód katastrofalnych 

 Regulacje i roboty utrzymaniowe 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Bezpośrednich - o około 90%, . dla Qmax <= Q1% oraz dla 
Qmax > Q1% w obrębie Krakowa. 

Wysoki poziom istotności i niezbędność zastosowania środków 
technicznych dla ograniczenia szkód powodziowych w mocno 
zainwestowanym obszarze. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Realizacja stopnia wodnego oraz robót regulacyjnych i 
utrzymaniowych wg dobrych praktyk inwestycyjnych  

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Znaczny, ze względu na niepewność i brak poczucia 
bezpieczeństwa indywidualnego i ogólnospołecznego w 
kontekście ochrony terenów zurbanizowanych i dóbr kultury. 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Koszty realizacji zadania są w pełni porównywalne z kosztami 
strat bezpośrednich i pośrednich w dolinie Wisły na obszarze 
powiatów: wadowickiego, krakowskiego, wiślickiego, 
proszowickiego, tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i 
kazimierskiego, z okresu 20 lat. 

5 Inne, związane z poziomem 
zurbanizowania terenu objętego ochroną 

Silnie zurbanizowany teren. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 
ok. 550 osób/km2, zaś maksymalnie osiąga do 1 800 osób/km2. 

Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę rozwój metropolitarny 
Krakowa, co w najbliższej przyszłości spowoduje wzrost 
gęstości zaludnienia oraz wzrost zainwestowania w 
infrastrukturę techniczną. 
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Zadanie nr 5 Grupa nr I 

Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia 
Dunajca do ujścia Wisłoki 

Charakterystyka zadania  

Zadanie dotyczy modernizacji obwałowań Wisły i wałów cofkowych na średnio zagospodarowanym odcinku doliny 
Wisły, o zróżnicowanym ale generalnie wysokim wymaganym poziomie ochrony na całej długości rzeki na tym 
odcinku – wynoszącej 67 kilometrów. 

 

Zakres rzeczowy zadania: 

 Prace przygotowawcze obejmujące mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego  

 Wykupy i wywłaszczenia ternu dla przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji 

 Badania stanu technicznego części istniejącego obwałowań i opracowanie koncepcji ich przebudowy  

 Realizacja przebudowy obwałowań Wisły 

 Modernizacja i rozbudowa obwałowań cofkowych 

 Regulacje i roboty utrzymaniowe 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Bezpośrednich - o około 80% . dla Qmax <= Q1%. 

Niezbędność zastosowania środków technicznych dla 
ograniczenia szkód powodziowych w mocno zainwestowanym 
obszarze. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Prace w obrębie rzeki realizowane wg dobrych praktyk dla robót 
budowlanych 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Znaczny, ze względu na niepewność i brak poczucia 
bezpieczeństwa. 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Koszty realizacji zadania przewyższają wprawdzie koszty strat 
bezpośrednich i pośrednich w dolinie Wisły na obszarze 
powiatów: dąbrowskiego, buskiego, staszowskiego i 
mieleckiego, z okresu 20 lat, ale systematyczny rozwój tych 
terenów wymaga ich ochrony. 

5 Inne, związane z poziomem 
zurbanizowania terenu objętego ochroną 

Teren zurbanizowany. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 
150 osób/km2, zaś maksymalnie osiąga do 400 osób/km2. 

Należy wziąć pod uwagę rozwój urbanizacji w tym obszarze 
związany z przekształcaniem terenów wiejskich związanych z 
rolnictwem, w kierunku rozwoju małych miast i usług.  
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Zadanie nr 6 Grupa nr I 

Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia 
Wisłoki do ujścia Sanny 

Charakterystyka zadania  

Zadanie dotyczy modernizacji obwałowań Wisły i wałów cofkowych na silnie zagospodarowanym odcinku doliny 
Wisły, o zróżnicowanym ale generalnie bardzo wysokim wymaganym poziomie ochrony na całej długości rzeki na 
tym odcinku – wynoszącej ponad 60 kilometrów. 

Dodatkowo, prawobrzeżne tereny są zdegradowane wieloletnią eksploatacją złóż siarki, co znacznie powiększa 
zakres i zasięg zagrożenia powodziowego poprzez uruchomienie hydraulicznego kontaktu wód doliny Wisły i 
zawala, co wpływa na podwyższenie częstotliwością wahania zwierciadła wody wód podziemnych i dodatkowe 
uszkodzenia zabudowy na zawalu. 

Odcinek ujściowy Sanu wymaga modernizacji wałów cofkowych na znacznej długości i w odpowiednim reżimie 
funkcjonalno – technologicznym. 

Zakres rzeczowy zadania: 

 Prace przygotowawcze obejmujące mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego  

 Wykupy i wywłaszczenia ternu dla przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji 

 Badania stanu technicznego części istniejącego obwałowań i opracowanie koncepcji ich przebudowy  

 Realizacja przebudowy obwałowań  

 Modernizacja i rozbudowa wałów cofkowych 

 Regulacje i roboty utrzymaniowe 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Bezpośrednich - o około 80% dla Qmax <= Q1%.. 

Niezbędność zastosowania środków technicznych dla 
ograniczenia szkód powodziowych w mocno zainwestowanym 
oraz zdegradowanym i podatnym na zagrożenie obszarze. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Prace w obrębie rzeki realizowane wg dobrych praktyk dla robót 
budowlanych 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Znaczny, ze względu na niepewność i brak poczucia 
bezpieczeństwa. 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Koszty realizacji zadania przewyższają wprawdzie koszty strat 
bezpośrednich i pośrednich w dolinie Wisły na obszarze 
powiatów: tarnobrzeskiego, sandomierskiego, stalowowolskiego 
i kraśnickiego, z okresu 20 lat, ale systematyczny rozwój tych 
terenów wymaga ich ochrony. 

5 Inne Teren zurbanizowany teren objęty oddziaływaniem zbiornika. 
Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 200 osób/km2, zaś 
maksymalnie osiąga do 400 osób/km2. 

Należy wziąć pod uwagę rozwój urbanizacji w tym obszarze 
związany z przekształcaniem terenów wiejskich związanych z 
rolnictwem, w kierunku rozwoju małych miast i usług.  
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Zadanie nr 7 Grupa nr II 

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji KATOWICE 

Charakterystyka zadania  

Rozwój aglomeracji miejskich spowodował i powoduje niekorzystne zmiany w systemie powierzchniowego odpływu 
wód burzowych i nie jest wspomagany ich wstępną retencją rekompensującą retencję naturalną. 

Rozwiązanie tego problemu wymaga oceny zagrożenia w warunkach obecnych i przyszłych oraz zastosowania 
odpowiednich środków technicznych i półtechnicznych dla obniżenia zagrożenia powodziowego obecnie i dla 
ograniczenia jego wzrostu w przyszłości na obszarze Katowic. 

Zakres rzeczowy zadania: 

 Prace przygotowawcze związane z opracowaniem map zagrożenia powodziowego na terenie aglomeracji 

 Zastosowanie środków zwiększających retencję wód opadowych i przepustowość istniejącego systemu 
odpływu wód burzowych 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Redukcja strat wywołanych głównie podtopieniami o 80% dla 
opadów o prawdopodobieństwie przewyższenia => 10% 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa, w warunkach kształtowania systemu odpływu 
powierzchniowego wód burzowych. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na uciążliwość podtopień w warunkach 
miejskich – silnego zainwestowania komunalnego i 
technicznego w przyziomie i na poziomie gruntu 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Równowaga kosztów i korzyści na rzecz przewagi korzyści w 
przyszłości 

5 Inne, związane z urbanizacją Tereny silnie zurbanizowane i rozwijane wymagające tego 
rodzaju interwencji dla ograniczenia zagrożenia powodziowego i 
jego wzrostu w przyszłości. 
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Zadanie nr 8 Grupa nr II 

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji BĘDZIN, DĄBROWA GÓRNICZA, 
MYSŁOWICE, SOSNOWIEC 

Charakterystyka zadania:  

Rozwój aglomeracji miejskich spowodował i powoduje niekorzystne zmiany w systemie powierzchniowego odpływu 
wód burzowych i nie jest wspomagany ich wstępną retencją rekompensującą retencję naturalną. 

Rozwiązanie tego problemu wymaga oceny zagrożenia w warunkach obecnych i przyszłych oraz zastosowania 
odpowiednich środków technicznych i półtechnicznych dla obniżenia zagrożenia powodziowego obecnie i dla 
ograniczenia jego wzrostu w przyszłości na obszarze Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca – 
stających się częścią konurbacji śląskiej jako system. 

Zakres rzeczowy zadania: 

 Prace przygotowawcze związane z opracowaniem map zagrożenia powodziowego na terenie aglomeracji 

 Zastosowanie środków zwiększających retencję wód opadowych i przepustowość istniejącego systemu 
odpływu wód burzowych 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Redukcja strat wywołanych głównie podtopieniami o 80% dla 
opadów o prawdopodobieństwie przewyższenia => 10% 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa, w warunkach kształtowania systemu odpływu 
powierzchniowego wód burzowych. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na uciążliwość podtopień w warunkach 
miejskich – silnego zainwestowania komunalnego i 
technicznego w przyziomie i na poziomie gruntu 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Równowaga kosztów i korzyści na rzecz przewagi korzyści w 
przyszłości 

5 Inne, związane z urbanizacją Tereny silnie zurbanizowane i rozwijane wymagające tego 
rodzaju interwencji dla ograniczenia zagrożenia powodziowego i 
jego wzrostu w przyszłości. 
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Zadanie nr 9 Grupa nr II 

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji TYCHY 

Charakterystyka zadania:  

Rozwój aglomeracji miejskich spowodował i powoduje niekorzystne zmiany w systemie powierzchniowego odpływu 
wód burzowych i nie jest wspomagany ich wstępną retencją rekompensującą retencję naturalną. 

Rozwiązanie tego problemu wymaga oceny zagrożenia w warunkach obecnych i przyszłych oraz zastosowania 
odpowiednich środków technicznych i półtechnicznych dla obniżenia zagrożenia powodziowego obecnie i dla 
ograniczenia jego wzrostu w przyszłości na obszarze Tychów. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze związane z opracowaniem map zagrożenia powodziowego na terenie aglomeracji 

 Zastosowanie środków zwiększających retencję wód opadowych i przepustowość istniejącego systemu 
odpływu wód burzowych 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Redukcja strat wywołanych głównie podtopieniami o 80% dla 
opadów o prawdopodobieństwie przewyższenia => 10% 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa, w warunkach kształtowania systemu odpływu 
powierzchniowego wód burzowych. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na uciążliwość podtopień w warunkach 
miejskich – silnego zainwestowania komunalnego i 
technicznego w przyziomie i na poziomie gruntu 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Równowaga kosztów i korzyści na rzecz przewagi korzyści w 
przyszłości 

5 Inne, związane z urbanizacją Tereny silnie zurbanizowane i rozwijane wymagające tego 
rodzaju interwencji dla ograniczenia zagrożenia powodziowego i 
jego wzrostu w przyszłości. 
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Zadanie nr 10 Grupa nr II 

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji BIELSKO-BIAŁA 

Charakterystyka zadania  

Rozwój aglomeracji miejskich spowodował i powoduje niekorzystne zmiany w systemie powierzchniowego odpływu 
wód burzowych i nie jest wspomagany ich wstępną retencją rekompensującą retencję naturalną. Jest to strefa 
najwyższych opadów w Polsce. 

Rozwiązanie tego problemu wymaga oceny zagrożenia w warunkach obecnych i przyszłych oraz zastosowania 
odpowiednich środków technicznych i półtechnicznych dla obniżenia zagrożenia powodziowego obecnie i dla 
ograniczenia jego wzrostu w przyszłości na obszarze Bielska - Białej. 

W aglomeracji tej występuje także znaczne zagrożenie od strony rzeki Biała, co wymaga dodatkowych środków 
technicznych dla zabezpieczenia jej koryta. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze związane z opracowaniem map zagrożenia powodziowego na terenie aglomeracji 

 Zastosowanie środków zwiększających retencję wód opadowych i przepustowość istniejącego systemu 
odpływu wód burzowych 

 Prace regulacyjne na rzece Białej i innych ciekach miejskich 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Redukcja strat wywołanych głównie podtopieniami o 80% dla 
opadów o prawdopodobieństwie przewyższenia =>10% oraz dla 
odpływu rzecznego Qmax <= Q1% 

Niezbędność zastosowania środków technicznych 
zwiększających przepustowość rzeki Białej. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa, w warunkach kształtowania systemu odpływu 
powierzchniowego wód burzowych i realizacji prac 
regulacyjnych wg dobrych praktyk w tym zakresie. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na uciążliwość podtopień w warunkach 
miejskich – silnego zainwestowania komunalnego i 
technicznego w przyziomie i na poziomie gruntu 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Równowaga kosztów i korzyści na rzecz przewagi korzyści w 
przyszłości 

5 Inne, związane z urbanizacją Tereny silnie zurbanizowane i rozwijane wymagające tego 
rodzaju interwencji dla ograniczenia zagrożenia powodziowego i 
jego wzrostu w przyszłości. 
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Zadanie nr 11 Grupa nr II 

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji krakowskiej 

Charakterystyka zadania  

Akceptowane powszechnie kryterium ochrony Krakowa przed powodzią  to woda tzw. tysiącletnia, czyli Q0,1% z 
zachowaniem odpowiedniego – bezpiecznego wzniesienia budowli ochronnych ponad zwierciadło statyczne. 

Miasto, rozwijające się w kierunku metropolii nie posiada ochrony na takie przepływy, a ponadto brak jest 
możliwości osiągnąć ten poziom ochrony przy pomocy pojedynczych środków ze względu na historyczne 
uwarunkowania rozwoju miasta i degradację naturalnego systemu hydrograficznego na przełomie XIX i XX wieku. 

Ochrona Krakowa przed powodzią wymaga wielu działań i środków oraz systematycznego podnoszenia 
bezpieczeństwa etapami ich realizacji.  

Zadanie projektowe zawiera taki zakres rzeczowy, który na drodze pełnej analizy i oceny skuteczności musi być 
uwzględniony, obok zakończenia realizacji zbiornika Świnna Poręba i zadań nr 1 – 4 niniejszego Programu. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze w zakresie wykonania map zagrożenia powodziowego miasta 

 Koncepcja odwodnienia rekompensującego utraconą i dalej traconą zdolność infiltrowania wód burzowych 

 Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni rzek Rudawy, Dłubni, Prądnika i Wilgi – 
tworzących mały układ hydrograficzny miasta 

 Budowa zbiorników retencyjnych dla przechwycenia części wód burzowych 

 Regulacja rzek i potoków na terenie aglomeracji 

 Modernizacja obiektów stopni wodnych Kościuszko, Dąbie i Przewóz dla podniesienia bezpieczeństwa 
przeprowadzenia wód katastrofalnych przez miasto 

 Budowa Kanału Krakowskiego odciążającego Wisłę w części śródmiejskiej 

 Budowa stopnia wodnego Niepołomice dla stabilizacji koryta Wisły 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Redukcja obecnego – historycznie udokumentowanego i 
potencjalnego – przewidywanego zagrożenia miasta. 

Niezbędne zastosowanie środków technicznych obniżających 
zwierciadło wód katastrofalnych i zapewniających właściwą 
przepustowość koryt odprowadzających te wody. 

Niezbędne zastosowanie opóźnienia i obniżenia fali 
powodziowej. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowe w ramach projektów zabezpieczenia przed powodzią 
zlewni rzek na terenie miasta oraz potoków. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Liczony w kategoriach społecznych, kulturowych, historycznych 
oraz ekonomiczno – gospodarczych. 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty – korzyści 

Kompleksowe zabezpieczenie przy pomocy wymienionych wielu 
rodzajów środków ochrony jest równoważone na mocy koszty – 
korzyści z uwzględnieniem także korzyści turystycznych, 
krajobrazowych i rozwojowych. 

5 Inne, związane z urbanizacją Największa aglomeracja w dorzeczu Górnej Wisły, przyszła 
metropolia podlegająca określonym wymaganiom rozwojowym.. 
Ogromna wartość kulturowa w kategoriach ochrony dziedzictwa. 
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Zadanie nr 12 Grupa nr II 

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji tarnowskiej 

Charakterystyka zadania:  

Aglomeracja o mniejszym od Krakowa znaczeniu, ale wymagająca także kompleksowego rozwiązania problemów 
zagrożenia powodziowego, wynikających z naturalnego położenia miasta w widłach rzek: Dunajec i Biała o bardzo 
wysokim poziomie zagrożeniu powodzią. 

Zagrożenie powodzią jest udokumentowane jako występujące często od wielu lat. Sytuacja ta wymaga szybkiej i 
skutecznej interwencji dla zabezpieczenia miasta przed powodzią. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze w zakresie wykonania map zagrożenia powodziowego miasta 

 Koncepcja odwodnienia rekompensującego utraconą i dalej traconą zdolność infiltrowania wód burzowych 

 Przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych oraz ich rozbudowa 

 Przebudowa koryt rzek i potoków dla zwiększenia ich przepustowości 

 Regulacja rzek i potoków na terenie aglomeracji 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów  

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Redukcja obecnego – historycznie udokumentowanego i 
potencjalnego – przewidywanego zagrożenia miasta. 

Niezbędne zastosowanie środków technicznych gwarantujących 
bezpieczne przeprowadzenie wód katastrofalnych i 
zapewniających właściwą przepustowość koryt 
odprowadzających te wody. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowe w ramach projektów zabezpieczenia przed powodzią 
zlewni rzek na terenie miasta oraz potoków. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Liczony w kategoriach społecznych, kulturowych, historycznych 
oraz ekonomiczno – gospodarczych. 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty – korzyści 

Kompleksowe zabezpieczenie przy pomocy wymienionych wielu 
rodzajów środków ochrony jest równoważone na mocy koszty – 
korzyści z uwzględnieniem także korzyści turystycznych, 
krajobrazowych i rozwojowych. 

5 Inne, związane z urbanizacją Silne skupisko ludzi i majątku z pełną perspektywą rozwojową. 
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Zadanie nr 13 Grupa nr II 

Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Kielce 

Charakterystyka zadania  

Rozwój aglomeracji miejskich spowodował i powoduje niekorzystne zmiany w systemie powierzchniowego odpływu 
wód burzowych i nie jest wspomagany ich wstępną retencją rekompensującą retencję naturalną. 

Rozwiązanie tego problemu wymaga oceny zagrożenia w warunkach obecnych i przyszłych oraz zastosowania 
odpowiednich środków technicznych i półtechnicznych dla obniżenia zagrożenia powodziowego obecnie i dla 
ograniczenia jego wzrostu w przyszłości na obszarze KIelc. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze związane z opracowaniem map zagrożenia powodziowego na terenie aglomeracji 

 Zastosowanie środków zwiększających retencję wód opadowych i przepustowość istniejącego systemu 
odpływu wód burzowych 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Redukcja strat wywołanych głównie podtopieniami o 80% dla 
opadów o prawdopodobieństwie przewyższenia => 10% oraz 
dla odpływu rzecznego Qmax <= Q1% 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa, w warunkach kształtowania systemu odpływu 
powierzchniowego wód burzowych. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na uciążliwość podtopień w warunkach 
miejskich – silnego zainwestowania komunalnego i 
technicznego w przyziomie i na poziomie gruntu 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty – korzyści 

Równowaga kosztów i korzyści na rzecz przewagi korzyści w 
przyszłości 

5 Inne, związane z urbanizacją Tereny silnie zurbanizowane i rozwijane wymagające tego 
rodzaju interwencji dla ograniczenia zagrożenia powodziowego i 
jego wzrostu w przyszłości. 
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Zadanie nr 14 Grupa nr II 

Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów 

Charakterystyka zadania  

Problemy zagrożenia powodziowego aglomeracji rzeszowskiej wiążą się z zagrożeniem od strony rzeki Strug, 
potoku Przyrwa a także z przepustowością Wisłoki w rejonie stopnia wodnego Rzeszów pełniącego funkcje źródła 
zaopatrzenia w wodę. 

Zagrożenie powodziowe rośnie wraz z rozwojem miasta i problem wymaga systematycznego podejścia. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze związane z opracowaniem map zagrożenia powodziowego na terenie aglomeracji 

 Przebudowa koryta rzeki Strug wraz z budową odcinkowego jej obwałowania 

 Zabezpieczenie przed powodzią od strony potoku Przyrwa 

 Modernizacja stopnia wodnego Rzeszów 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Redukcja strat wywołanych głównie podtopieniami o 80% dla 
opadów o prawdopodobieństwie przewyższenia => 10% oraz 
dla odpływu rzecznego Qmax <= Q1%. 

Niezbędne zastosowanie środków technicznych dla obniżenia 
szkód powodziowych. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Nie dotyczy lub w minimalnym stopniu w zakresie zastosowania 
dobrych praktyk dla prac budowlanych przy przebudowie koryta 
rzeki Strug i w obrębie stopnia wodnego. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na uciążliwość podtopień w warunkach 
miejskich – silnego zainwestowania komunalnego i 
technicznego w przyziomie i na poziomie gruntu 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Równowaga kosztów i korzyści na rzecz przewagi korzyści w 
przyszłości 

5 Inne Tereny silnie zurbanizowane i rozwijane wymagające tego 
rodzaju interwencji dla ograniczenia zagrożenia powodziowego i 
jego wzrostu w przyszłości. 
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Zadanie nr 15 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Małej Wisły (bez zlewni Iłownicy) 

Charakterystyka zadania  

Zlewnia Małej Wisły do wodowskazu Goczałkowice – poniżej zbiornika Goczałkowice, posiada górski charakter. Jej 
2 główne dopływy Brennica i Knajka są prawie na całej długości uregulowane ze względu na koncentrację 
zagospodarowania gmin w dolinie tych rzek. 

Ochrona przed powodzią jest w tym obszarze ukierunkowana na ograniczenie szkód i strat powodziowych w 
warunkach przejścia wielkich wód, charakterystycznych dla obszarów górskich. Wezbrania nie wywołują 
długotrwałych zalewów i podtopień lecz charakteryzują się gwałtownym przejściem fali powodziowej, która przez 
wysoką prędkość przepływu  nawet przy niskich głębokościach uruchamia procesy koryto twórcze. W efekcie 
następuje podmycie brzegów na skutek erozji dennej i bocznej, które w połączeniu z wysoką prędkością przepływu 
prowadzi materiał drzewny i skalny oraz niszczy majątek w strefie przybrzeżnej, który stanowi dodatkowe 
obciążenie wody i powoduje jeszcze większe straty i szkody w rejonie niżej położonym. 

Dodatkowo, mosty i przepusty, nie dostosowane do warunków przejścia wód wysokich, powodują nie tylko 
piętrzenie wezbrania, lecz w są „rozbierane” po wcześniejszym zablokowaniu przez drzewa i krzewy i uruchomieniu 
procesu intensywnej erozji bocznej i dennej w rejonie tych obiektów. 

Ten region jest turystyczną atrakcją Polski, gdzie lokalizowane są ośrodki wypoczynkowo – lecznicze (słynne 
solanki), a także ośrodki turystyczne – podstawa stałego wypoczynku i baza wypadowa dla wędrówek po Beskidzie 
Śląskim. Plany rozwojowe są w tym zakresie duże, a dojazd do tego obszaru i komunikację na jego terenie 
zapewnia transport drogowy i kolejowy w dolinach rzek i potoków. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła blisko 4 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na 482 tys. zł. 

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji inwestycyjne i z wykupem gruntów 

 Odcinkowa przebudowa i rozbudowa umocnień koryt rzecznych dla ograniczenia szkód powodziowych. 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 60% dla przepływów Qmax < Q1%, zaś 
inwestycje przeciwpowodziowe ograniczą ich przyszły wzrost w 
warunkach rozwoju. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa odbudowa naturalnych procesów rumowiskowych 
oraz zastosowanie dobrych praktyk w pracach budowlanych  

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia zarówno w zakresie bezpośredniego zagrożenia 
jak i „odcięcia od świata” w sezonie powodziowym.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny jedynie częściowo są bieżące straty 
powodziowe, zasadnicza miara jest związana z korzyściami 
wynikającymi z dochodów z turystyki i poczucia bezpieczeństwa 
lokalnej społeczności. 

5 Inne Tereny zurbanizowane w dolinach rzek i potoków – charakter 
górski, czyli koncentracja dróg komunikacyjnych i zabudowy 
trwałej w strefie przybrzeżnej wymagająca zabezpieczenia. 



Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 

_________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

64 

 

Zadanie nr 16 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Iłownicy, w tym zbiornik międzyrzecki na Jasienicy 

Charakterystyka zadania  

Zlewnia Iłownicy jest stosunkowo małą zlewnią (201 km2) wydzieloną ze zlewni Małej Wisły, ze względu na 
odrębność gospodarczą. Jest to zlewnia w istotnym stopniu przekształcona antropogenicznie z rozwiniętą 
gospodarką rybacką. 

Ponad 20 kilometrów jej układu hydrograficznego jest całkowicie uregulowana a  ponadto, występuje zabudowa 
odcinkowa. 

Ochrona przed powodzią jest w tym obszarze ukierunkowana na ograniczenie szkód i strat powodziowych w 
warunkach przejścia wielkich wód, charakterystycznych dla obszarów górskich. Wezbrania nie wywołują 
długotrwałych zalewów i podtopień lecz charakteryzują się gwałtownym przejściem fali powodziowej, która przez 
wysoką prędkość przepływu  nawet przy niskich głębokościach uruchamia procesy koryto twórcze. W efekcie 
następuje podmycie brzegów na skutek erozji dennej i bocznej, które w połączeniu z wysoką prędkością przepływu 
prowadzi materiał drzewny i skalny oraz niszczy majątek w strefie przybrzeżnej, który stanowi dodatkowe 
obciążenie wody i powoduje jeszcze większe straty i szkody w rejonie niżej położonym. 

Dodatkowo, mosty i przepusty, nie dostosowane do warunków przejścia wód wysokich, powodują nie tylko 
piętrzenie wezbrania, lecz w są „rozbierane” po wcześniejszym zablokowaniu przez drzewa i krzewy i uruchomieniu 
procesu intensywnej erozji bocznej i dennej w rejonie tych obiektów. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła 750 tys. zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na 94 tys. zł. 

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace regulacyjne w zakresie dokumentacji i prac budowlanych 

 Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Jasienickim – zbiornik Międzyrzecki. 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 80% dla przepływów Qmax < Q1%, zaś 
inwestycje przeciwpowodziowe ograniczą ich przyszły wzrost w 
warunkach rozwoju. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa odbudowa naturalnych procesów rumowiskowych  

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny jedynie częściowo są bieżące straty 
powodziowe, zasadnicza miara jest związana z korzyściami 
wynikającymi z dochodów z turystyki i poczucia bezpieczeństwa 
lokalnej społeczności. 

5 Inne Tereny silnie zagospodarowane wymagające zabezpieczenia. 
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Zadanie nr 17 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Przemszy, w tym modernizacja zbiornika wodnego 
Kozłowa Góra oraz zabezpieczenie przed powodzią miasta Jaworzno 

Charakterystyka zadania 

Zlewnia rzeki Przemszy obejmuje obszar 2 121 km2, który tworzą zlewnie: 

 Czarnej Przemszy (ponad 1 000 km2), zlewnia zurbanizowana i uprzemysłowiona z miastami; Zawircie, 
Poręba, Siewierz, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec i Mysłowice; 

 Brynicy – prawobrzeżnego dopływu Czarnej Przemszy (blisko 500 km2) z zbiornikiem retencyjnym 
Kozłowa Góra, zurbanizowana i uprzemysłowiona (miasta: Świerklaniec, Piekary Śląskie, Czeladź i 
częściowo Mysłowice i Sosnowiec); 

 Biała Przemsza o powierzchni blisko 900 km2, zasilana licznymi dopływami jurajskimi, głównie na terenie 
gmin Chełmek i Sławków, gdzie zlokalizowano kopalnie ołowiu co po zakończeniu eksploatacji poważnie 
zniekształciło stosunki wodne. 

Ochrona przed powodzią jest w tym obszarze ukierunkowana na ograniczenie szkód i strat powodziowych w 
warunkach przejścia wielkich wód - charakterystycznych dla rzek nizinnych z silnie rozwiniętym 
zagospodarowaniem w rejonie ich dolin, podniesienia bezpieczeństwa w warunkach przejścia wielkich wód przez 
zbiornik Kozłowa Góra oraz na zabezpieczenie przed powodzią miasta Jaworzno. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła ponad 20 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na wartość ponad 2,5 mln zł. To poważne pozycje po stronie kosztów ekonomicznych i 
społecznych. 

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach, czyli do roku 2030. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Odcinkowe regulacje rzek dla ograniczenia szkód powodziowych obejmujące dokumentację projektową i 
roboty budowlane 

 Modernizacja obiektów zbiornika wodnego Kozłowa Góra 

 Zabezpieczenie przed powodzią miasta Jaworzno. 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 90% dla przepływów Qmax < Q1% oraz 
Jaworzna dla opadów o prawdopodobieństwie przewyższenia p 
>= 10% , zaś inwestycje przeciwpowodziowe ograniczą ich 
przyszły wzrost w warunkach rozwoju. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa odbudowa naturalnych procesów rumowiskowych i 
wykonanie robót regulacyjnych zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia zarówno w zakresie bezpośredniego w gminach 
przybrzeżnych.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe, ale także 
korzyści wynikającymi z dochodów gospodarczych i poczucia 
bezpieczeństwa lokalnej społeczności. 

5 Inne Tereny silnie zurbanizowane i w części narażone na szkody 
górnicze – wymagające interwencji. 
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Zadanie nr 18 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewniach dopływów Wisły od Małej Wisły do Skawy (bez 
Soły i Skawy) 

Charakterystyka i zakres zadania  

Są to zlewnie: Pszczynki (268 km2), Gostyni (349 km2), Białej (139 km2) oraz niewielkich dopływów bezpośrednich 
Wisły pomiędzy ujściem Soły i Skawy. Jest to obszar oddziaływania obwałowań samej Wisły i zlewni leżącej poza 
zasięgiem tego obwałowania. Bardzo trudno zatem rozgraniczyć zasięg szkód powodziowych pomiędzy tymi 
oddziaływaniami. 

Jest to teren silnie zagospodarowany, w którym oddziaływania antropogeniczne są głównym źródłem zagrożenia 
powodziowego od strony rzek i potoków. Regulacje i umocnienia koryt rzek i potoków są tutaj podstawowym 
środkiem ochrony przed powodzią i ograniczenia szkód i strat powodziowych. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła 50-65 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na wartość blisko  8 mln zł. To poważne pozycje po stronie kosztów ekonomicznych i 
społecznych. 

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Wywłaszczenia i wykupy gruntów 

 Odcinkowe regulacje i umocnienia koryt (kształtowanie koryt) na długości ponad 180 km 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 60% dla przepływów Qmax < Q1%, zaś 
inwestycje przeciwpowodziowe ograniczą ich przyszły wzrost w 
warunkach rozwoju. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa odbudowa naturalnych procesów rumowiskowych 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia zarówno w zakresie bezpośredniego w gminach 
przybrzeżnych.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe, ale także 
korzyści wynikającymi z dochodów gospodarczych i poczucia 
bezpieczeństwa lokalnej społeczności. 

5 Inne Tereny silnie zurbanizowane – wymagające interwencji. 
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Zadanie nr 19 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Soły, w tym modernizacja Kaskady Soły 

Charakterystyka i zakres zadania  

Zlewnia Soły wraz ze swym układem hydrograficznym stanowi najbardziej powodzio-genną w zakresie 
gwałtowności wezbrań zlewnię w dorzeczu Górnej Wisły. Powierzchnia jej zlewni wynosi 1 390 km2 i jest 
zróżnicowana w górnym i dolnym biegu rzeki. Górna część dorzecza – do przekroju Żywiec to zlewnia górska o 
bardzo stromych zboczach. Tutaj osadnictwo koncentrowało się i koncentruje nadal w dolinach rzek i potoków. 
Dolna część zlewni Soły, poniżej kaskady jej zbiorników retencyjnych ma charakter podgórski, ale nadal dynamika 
przepływów wysokich decyduje o kształtowaniu się (wysokość i czas kulminacji) fali powodziowej na Wiśle. 

W górnej części zlewni, ochrona przed powodzią jest w tym obszarze ukierunkowana na ograniczenie szkód i strat 
powodziowych w warunkach przejścia wielkich wód, charakterystycznych dla obszarów górskich. Wezbrania nie 
wywołują długotrwałych zalewów i podtopień lecz charakteryzują się gwałtownym przejściem fali powodziowej, 
która przez wysoką prędkość przepływu  nawet przy niskich głębokościach uruchamia procesy koryto twórcze. W 
efekcie następuje podmycie brzegów na skutek erozji dennej i bocznej, które w połączeniu z wysoką prędkością 
przepływu prowadzi materiał drzewny i skalny oraz niszczy majątek w strefie przybrzeżnej, który stanowi 
dodatkowe obciążenie wody i powoduje jeszcze większe straty i szkody w rejonie niżej położonym.  

W dolnej części zlewni mamy do czynienia z rozwiniętą urbanizacją i z obiektami dziedzictwa (obozy 
koncentracyjne Brzezina i Oświęcim), zwłaszcza w obszarze węzłowym Wisła – Soła. 

Najbardziej zagrożone miejscowości to Rajcza, Milówka, Czaniec, Wieprz, Żywiec, Czernichów, Porąbka i 
Oświęcim. Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła blisko 140 mln zł. 
Straty średnioroczne szacuje się na w wartości przekraczającej 17 mln zł. 

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze w zakresie map zagrożenia i ryzyka powodziowego 

 Wywłaszczenia i wykupy gruntów pod regulacje i umocnienia koryt rzek i potoków 

 Odcinkowe regulacje i umocnienia koryt rzek i potoków 

 Budowa 2 kanałów ulgi 

 Modernizacja obiektów na zbiornikach kaskady Soły 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 75% dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa odbudowa naturalnych procesów rumowiskowych 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia zarówno w zakresie bezpośredniego zagrożenia 
jak i „odcięcia od świata” w sezonie powodziowym.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe,  korzyści ze 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ochrony majątku. 

5 Inne Tereny zurbanizowane w dolinach rzek i potoków – charakter 
górski, czyli koncentracja dróg komunikacyjnych i zabudowy 
trwałej w strefie przybrzeżnej wymagająca zabezpieczenia. 
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Zadanie nr 20 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Skawy 

Charakterystyka zadania  

Zlewnia Skawy wraz ze swym układem hydrograficznym stanowi trzecią pod względem powodziogenności zlewnię 
w dorzeczu Górnej Wisły. Powierzchnia jej zlewni wynosi 1 160 km2 i jest zróżnicowana w górnym i dolnym biegu 
rzeki. Górna część dorzecza – do przekroju Wadowice to zlewnia górska o bardzo stromych zboczach. Tutaj 
osadnictwo koncentrowało się i koncentruje nadal w dolinach rzek i potoków. Dolna część zlewni Skawy, poniżej 
ma charakter podgórski. 

W górnej części zlewni, ochrona przed powodzią jest w tym obszarze ukierunkowana na ograniczenie szkód i strat 
powodziowych w warunkach przejścia wielkich wód, charakterystycznych dla obszarów górskich. Wezbrania nie 
wywołują długotrwałych zalewów i podtopień lecz charakteryzują się gwałtownym przejściem fali powodziowej, 
która przez wysoką prędkość przepływu  nawet przy niskich głębokościach uruchamia procesy koryto twórcze. W 
efekcie następuje podmycie brzegów na skutek erozji dennej i bocznej, które w połączeniu z wysoką prędkością 
przepływu prowadzi materiał drzewny i skalny oraz niszczy majątek w strefie przybrzeżnej, który stanowi 
dodatkowe obciążenie wody i powoduje jeszcze większe straty i szkody w rejonie niżej położonym.  

W dolnej części zlewni mamy do czynienia z rozwiniętą, ale rozproszoną urbanizacją. 

Budowany zbiornik Świnna Poręba, który ze swoją retencją powodziową w granicach 60 mln m3 będzie elementem 
ochrony Krakowa przed powodzią, zabezpieczy w dużej mierze dolinę Skawy. Dlatego planowana w ramach tego 
zadania ochrona jest ukierunkowana na rejony jej dopływów w górnej i dolnej części. 

 Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła 310 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na w wartości przekraczającej 38 mln zł. To właśnie w tych latach, a nie w roku 2007 
wystąpiły tutaj największe powodzie. 

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze w zakresie map zagrożenia i ryzyka powodziowego 

 Wywłaszczenia i wykupy gruntów pod regulacje i umocnienia koryt rzek i potoków 

 Odcinkowe regulacje i umocnienia koryt rzek i potoków 

 Modernizacja jazu Grodzisko na Skawie dolnej dla ograniczenia zagrożenia powodziowego poniżej 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że do roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 40% powyżej zbiornika dla Qmax < Q1% 
a poniżej dla przepływów Qmax > Q1%, a następnych latach 
będzie następowała sukcesywna dalsza redukcja. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa odbudowa naturalnych procesów rumowiskowych i 
wykonanie prac regulacyjnych zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia zarówno w zakresie bezpośredniego zagrożenia 
jak i „odcięcia od świata” w sezonie powodziowym.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe,  korzyści ze 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ochrony majątku. 

5 Inne Tereny zurbanizowane w dolinach rzek i potoków – charakter 
górski, czyli koncentracja dróg komunikacyjnych i zabudowy 
trwałej w strefie przybrzeżnej wymagająca zabezpieczenia. 
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Zadanie nr 21 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewniach dopływów Wisły od ujścia Skawy do ujścia 
Skawinki wraz ze Skawinką 

Charakterystyka zadania  

Są to zlewnie na zawalu Wisły ze swoimi wewnętrznymi problemami powodziowymi w małym układzie 
hydrograficznym. W obszarach tych sukcesywnie postępuje rozwój zagospodarowania, co podnosi zagrożenie 
powodziowe i wymaga interwencji dla jego ograniczenia. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła ponad 70 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na bliską 9 mln zł. 

Zadanie będzie realizowane w trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze dla zadań inwestycyjnych 

 Odcinkowe kształtowanie rzek i potoków powiązane z usuwaniem skutków powodzi na długości około 56 
kilometrów, w tym remont śluz wałowych 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 90% dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Wykonanie prac regulacyjnych zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe,  korzyści ze 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ochrony majątku. 

5 Inne Tereny zurbanizowane – wymagające interwencji. 
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Zadanie nr 22 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewniach dopływów Wisły od ujścia Skawinki do ujścia 
Potoku Kościelnickiego 

Charakterystyka zadania  

To następna część zlewni na zawalu Wisły ze swoimi wewnętrznymi problemami powodziowymi w małym układzie 
hydrograficznym. W obszarach tych sukcesywnie postępuje rozwój zagospodarowania, co podnosi zagrożenie 
powodziowe i wymaga interwencji dla jego ograniczenia. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła blisko 15 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na bliską 2 mln zł. 

Zadanie będzie realizowane w trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze dla zadań inwestycyjnych, w tym wykupy i wywłaszczenia 

 Odcinkowe kształtowanie rzek i potoków powiązane z usuwaniem skutków powodzi  

 Budowa zbiorników retencyjnych Pasternik i Sułkowice z funkcją powodziową 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 90% dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Prace regulacyjne wykonane zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe,  korzyści ze 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ochrony majątku. 

5 Inne Tereny zurbanizowane . – wymagające interwencji. 
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Zadanie nr 23 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewniach dopływów Wisły od ujścia Potoku 
Kościelnickiego do ujścia Dunajca bez Uszwicy, Raby i Dunajca 

Charakterystyka zadania  

To ostatnia część zlewni na zawalu Wisły przed ujściem Dunajca ze swoimi wewnętrznymi problemami 
powodziowymi w małym układzie hydrograficznym. W obszarach tych sukcesywnie postępuje rozwój 
zagospodarowania, co podnosi zagrożenie powodziowe i wymaga interwencji dla jego ograniczenia. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła przekroczyła 130 mln zł. 
Straty średnioroczne szacuje się na ponad 16 mln zł. 

Zadanie będzie realizowane w trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze dla zadań inwestycyjnych, w tym wykupy i wywłaszczenia 

 Odcinkowe kształtowanie rzek i potoków powiązane z usuwaniem skutków powodzi  

 Budowa zbiornika retencyjnego Szarbia z funkcją powodziową 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 80% dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa odbudowa retencyjności w rejonie zbiornika oraz 
prace regulacyjne wykonane zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe,  korzyści ze 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ochrony majątku. 

5 Inne Tereny zurbanizowane – wymagające interwencji. 
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Zadanie nr 24 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Raby, w tym budowa zbiorników małej retencji 

Charakterystyka zadania  

Zlewnia Raby, o powierzchni 1 537 km2, jest zróżnicowana geograficznie i wyróżnić można jej trzy podobszary – 
górny o spadku średnim 0,85%, środkowy o spadku 0,23% i dolny o spadku 0,06%. 

To zróżnicowanie łamie lokalizacja zbiornika Dobczyce, który na długości około 18 kilometrów poniżej „wyrównuje” 
część środkową i dolną, co w rezultacie sytuuje tę zlewnię w zakresie dwubiegowych – górnego i dolnego biegu.  

W górnej części zlewni, podobnie jak w zlewniach Soły i Skawy, ochrona przed powodzią jest w tym obszarze 
ukierunkowana na ograniczenie szkód i strat powodziowych w warunkach przejścia wielkich wód, 
charakterystycznych dla obszarów górskich. Wezbrania nie wywołują długotrwałych zalewów i podtopień lecz 
charakteryzują się gwałtownym przejściem fali powodziowej, która przez wysoką prędkość przepływu  nawet przy 
niskich głębokościach uruchamia procesy koryto twórcze. W efekcie następuje podmycie brzegów na skutek erozji 
dennej i bocznej, które w połączeniu z wysoką prędkością przepływu prowadzi materiał drzewny i skalny oraz 
niszczy majątek w strefie przybrzeżnej, który stanowi dodatkowe obciążenie wody i powoduje jeszcze większe 
straty i szkody w rejonie niżej położonym.  

W dolnej części zlewni mamy do czynienia z rozwiniętą, ale rozproszoną urbanizacją. Miasta skupiające 
osadnictwo to Bochnia, Myślenice, Dobczyce, Rabka Zdrój, Raba Niżna i Wyżna, Chabówka, Mszana Dolna i 
Gdów. Występuje tutaj zagrożenie częstymi powodziami. 

Zbudowany zbiornik Dobczyce posiada rezerwę powodziową znaczącą jak dla potrzeb ograniczenia zagrożenia 
powodziowego, ale zasięg jej oddziaływania jest niewystarczający, a na dopływach Raby poniżej zbiornika 
zagrożeni powodziowe występuje i wzrasta wraz z rozwojem tych terenów. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 przekroczyły 260 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na wartość bliską 33 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace wstępne obejmujące mapy ryzyka powodziowego 

 Prace przygotowawcze dla zadań inwestycyjnych, w tym wykupy i wywłaszczenia 

 Odcinkowe kształtowanie rzek i potoków powiązane z usuwaniem skutków powodzi i z zabezpieczeniem 
brzegów na długości około 110 kilometrów  

 Budowę 2 zbiorników retencyjnych Trzciana i Konina z funkcją powodziową 

 Modernizacje obiektów zbiornika wodnego Dobczyce 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 80% dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Częściowa odbudowa retencyjności w rejonie zbiorników oraz 
prace regulacyjne wykonane zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe,  korzyści ze 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ochrony majątku. 

5 Inne Tereny zurbanizowane – wymagające interwencji . 
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Zadanie nr 25 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Uszwicy, w tym budowa zbiorników małej retencji 

Charakterystyka zadania  

Zlewnia Uszwicy to zaledwie 323 km2, ale na jej obszarze występuje wyraźne zróżnicowanie na część górską oraz 
bliską nizinnej. Dlatego należy do najtrudniejszych w opanowaniu zagrożenia powodziowego, które jest generalnie 
bardzo wysokie i występuje cyklicznie. Ostatnia duża powódź to rok 1997, który przyniósł w tym obszarze 
niewiarygodnie wysokie straty biorąc pod uwagę wielkość tego obszaru.. 

Generalnie, zagrożenie powodziowe generuje Uszwica, która została zamknięta gorsetem zabudowy, w warunkach 
silnego ograniczenia szerokości swobodnej doliny wielkich wód. Dodatkowo, tereny „rezerwowe” dla 
retencjonowania wód wezbraniowych zostały – przed blisko 20 laty zabudowane nowymi osiedlami, zaś mosty 
wprowadziły dodatkowe utrudnienie w swobodnym odprowadzeniu wielkich wód. 

Najwyższe zagrożenie generuje górna część zlewni i koncentruje się ono w gminie Brzesko. Niemniej, zagrożenie 
to przenosi się niżej i sięga aż po Borzęcin.  

Ograniczenie zagrożenia wymaga wieloskładnikowych działań tak, aby uzyskać efekt w miejscach jego 
koncentracji. Dotyczy to zarówno retencjonowania wód wezbraniowych i gospodarowania wodami opadowymi tak, 
aby mogły swobodnie odpłynąć , jak i prac ograniczających szkody w rejonie rzeki Uszwicy poprzez regulację i 
umocnienia jej koryta. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 przekroczyły 56 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na wartość 7 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze dla zadań inwestycyjnych, w tym wykupy i wywłaszczenia 

 Kształtowanie koryt rzek i potoków połączone z usuwaniem szkód powodziowych na długości około 60 
kilometrów 

 Przebudowa ponad 6 kilometrów wału przeciwpowdziowego 

 Budowa 3 suchych zbiorników retencyjnych: Uszew na potoku Leksandrówka, Gosprzydowa i Brzesko-
Okocim na Uszwicy 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 90% dla przepływów Qmax <= Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Wykonanie prac budowlanych i regulacyjnych zgodnie z dobrymi 
praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe,  korzyści ze 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ochrony majątku. 

5 Inne Tereny silnie zurbanizowane i rozwijane gospodarczo i 
turystycznie – wymagające interwencji 
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Zadanie nr 26 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Dunajca bez zlewni Białej, w tym zabezpieczenie 
przed powodzią miasta Nowy Sącz 

Charakterystyka zadania  

Zlewnia ta posiada powierzchnię 5 821 km2 i należy do najbardziej obarczonej szkodami i stratami powodziowymi 
ze względu na zróżnicowane źródła i przyczyny zagrożenia powodziowego. Generalnie wyróżnić należy 4 jej 
części: górną część zlewni powyżej zbiornika Czorsztyn, położoną poniżej część obarczoną oddziaływaniem rzeki 
Poprad łącznie z miastem Nowy Sącz leżącym w widłach obu rzek, trzecią część przejściową w obrębie 
oddziaływania kaskady Dunajca Rożnów – Czchów wraz ze zlewnią Łososiny o jednym z najwyższych wskaźników 
zagrożenia powodziowego, oraz część czwartą dolną poniżej zbiornika Czchów. Każda z tych części posiada 
odrębny zakres zagrożenia a tym samym ukierunkowania ochrony przed powodzią.  

W części górnej, obejmującej także zlewnię Popradu i Łososiny, ochrona przed powodzią jest ukierunkowana na 
ograniczenie szkód i strat powodziowych w warunkach przejścia wielkich wód, charakterystycznych dla obszarów 
górskich. Wezbrania nie wywołują długotrwałych zalewów i podtopień lecz charakteryzują się gwałtownym 
przejściem fali powodziowej, która przez wysoką prędkość przepływu  nawet przy niskich głębokościach uruchamia 
procesy koryto twórcze. W efekcie następuje podmycie brzegów na skutek erozji dennej i bocznej, które w 
połączeniu z wysoką prędkością przepływu prowadzi materiał drzewny i skalny oraz niszczy majątek w strefie 
przybrzeżnej, który stanowi dodatkowe obciążenie wody i powoduje jeszcze większe straty i szkody w rejonie niżej 
położonym. Lokalne zróżnicowania wynikają z charakteru zabudowy i uwarunkowań geograficznych. 

Dolna część Dunajca, to rzeka rozległa o przekształconym korycie, które poddane presji ograniczenia wielkiej wody 
a tym samym długotrwałym procesom przyspieszonej erozji, w ostatnich 100 latach uległo poważnemu 
przegłębieniu o 2 - 3 metrów. 

Zagrożone duże miejscowości to: Nowy Targ, Łopuszna, Waksmund, Nowy Sącz, Czchów, Knurów oraz właściwie 
wszystkie leżące nad Łososiną miejscowości.  Teren silnie zurbanizowany o wysokich walorach turystycznych. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęły 1,2 mld zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na wartość około 150 mln zł. To najwyższe straty w dorzeczu górnej Wisły. 

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego 

 Prace przygotowawcze dla zadań inwestycyjnych, w tym wykupy i wywłaszczenia 

 Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem szkód powodziowych na długości blisko 260 km 

 Ubezpieczenia brzegów 

 Budowa obwałowań Dunajca dla części miast nie posiadających ochrony od strony rzeki, w tym także od 
strony Czarnego Dunajca 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że do roku 2020 straty bieżące zostaną zredukowane 
o około 70% dla przepływów Qmax < Q1% . 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

W części przywrócenie naturalnego charakteru i tempa procesów 
rumowiskowych i roboty wykonane zgodne z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne doświadczenia 
w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe,  korzyści ze 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ochrony majątku. 

5 Inne Tereny silnie zurbanizowane i rozwijane gospodarczo i 
turystycznie – wymagające skutecznej interwencji 
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Zadanie nr 27 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Białej, w tym budowa zbiorników małej retencji 

Charakterystyka zadania  

Zlewnia ta posiada powierzchnię 983 km2 i jest prawostronnym dopływem Dunajca w jego dolnym odcinku. 
Charakter wysokiego zagrożenia jakie tutaj występuje jest zbliżony do zagrożenia powodziowego w dolnej części 
Dunajca. 

Największa aglomeracja Tarnów, leżąca nad Białą a właściwie rozbudowująca się w widłach obu rzek, została 
wyodrębniona w zadaniach miejskich.  

Generalnie zagrożenie powodziowe wywołuje tutaj duża zmienność stanów wody i gwałtowne wezbrania. 
Intensywne zagospodarowanie zlewni w rejonach Grybowa, Bobowej, Ciężkowic, Tuchowa, Pleśnej i Białej, jest 
przyczyną poważnego zagrożenia powodziowego. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęły 330 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na wartość ponad 41 mln zł. 

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze dla zadań inwestycyjnych, w tym wykupy i wywłaszczenia 

 Kształtowanie koryt rzek i potoków dla zapewnienia ich odpowiedniej przepustowości na długości około 
170 kilometrów 

 Budowa 3 zbiorników retencyjnych z funkcją powodziową: Balicka Góra, Ciężkowice i Florynka 

 Budowa nowych i przebudowa istniejących obwałowań w gminach Pleśna, Ciężkowice, Tuchów i Biała 
Niżna 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 90% dla przepływów Qmax <= Q1% . 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Realizacja zadań ochrony przed powodzią jest połączona z 
częściową renaturyzacją rzeki Białej, co znacznie wpłynie na 
odbudowę naturalnych procesów fizycznych odpływu, zaś 
regulacje będą wykonane zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe, korzyści ze 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ochrony majątku oraz 
odbudowy procesów fizycznych odpływu, które wpłyną na 
ograniczenie wzrostu zagrożenia w przyszłości. 

5 Inne Tereny silnie zurbanizowane i rozwijane gospodarczo  – 
wymagające skutecznej interwencji 
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Zadanie nr 28 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewniach Nidzicy, Kanału Strumień oraz Koprzywianki 
i Opatówki 

Charakterystyka zadania  

Obszar tego zadania obejmuje duże zlewnie – lewo i prawostronnych dopływów Wisły: zlewnia Nidzicy (708 km2), 
zlewnia Kanału Strumień (300 km2), zlewnia Koprzywianki (702 km2) i zlewnia Opatówki (282 km2). 

Występują tutaj problemu zarówno z odprowadzeniem wód do Wisły jak i wewnętrzne – własne zagrożenie 
powodziowe związane z rozwojem osadnictwa, zwłaszcza w obrębie Niziny Nadwiślańskiej, gdzie występują 
urodzajne gleby. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęły ponad 500 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na wartość ponad 62 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie w pierwszym etapie, czyli do roku 2013. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Rozbudowa obwałowań rzeki Nidzicy na terenie gmin Bejsce, Kazimierza Wielka i Skalmierz 

 Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym w rejonie Kanału Strumień na długości około 29 
kilometrów 

 Budowa wału przeciwpowodziowego o długości 0,6 kilometra w miejscowości Trykozy 

 Udrożnienie rzeki Opatówki dla bezpiecznego odprowadzenia wód powodziowych 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że do roku 2015 straty bieżące zostaną zredukowane 
o około 90% dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Udrożnienie rzeki wykonane zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne doświadczenia 
w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe, korzyści ze wzrostu 
poczucia bezpieczeństwa i ochrony majątku. 

5 Inne Tereny zurbanizowane i rozwijające się  – wymagające interwencji 
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Zadanie nr 29 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Nidy  

Charakterystyka zadania  

Zlewnia Nidy ma powierzchnię 3 862 km2 i obejmuje rozległą dolinę rzeki i jej dopływów na długości ponad 150 
kilometrów Nidy. W górnej części tworzą ją dwie gałęzie źródłowe – Czarna i Biała Nida. 

Jest to rzeka typowo nizinna o niskim spadku i szerokiej terasie zalewowej pokrytej łąkami. W dominującej części 
obszar zlewni objęty jest ochroną NATURA 2000. 

Niewielka głębokość głównego koryta rzeki (0,4 – 2,6 m) sprzyja naturalnym zalewom w terenach przybrzeżnych. 

Główne miasta to Sobków, Pińczów, Chrobec, Wiślica i Nowy Korczyn. 

Obniżenie zagrożenia powodziowego wymaga tutaj interwencji respektującej warunki ochrony przyrody. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęły blisko 55 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na wartość ponad 7 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w zlewni Mierzawy (dopływ Nidy) 

 Dokumentacja projektowa i realizacja programu „Zrównoważony rozwój Nidy” 

 Przebudowa istniejących obwałowań na długości około 25 kilometrów 

 Rozbudowa obwałowań na terenie miejscowości Skowronno i Morsko Górne 

 Budowa zbiorników retencyjnych z funkcją powodziową: Wierna rzeka, Mójca i Danków - Styków 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 90% dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Realizacja zadań ochrony przed powodzią jest połączona z 
częściową renaturyzacją rzeki Nidy i ochrona jej środowiska 
naturalnego, co znacznie wpłynie na odbudowę naturalnych 
procesów fizycznych odpływu.  

Pozostałe roboty inwestycyjne zgodne z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są głównie straty powodziowe, korzyści ze 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ochrony majątku oraz 
odbudowy procesów fizycznych odpływu, które wpłyną na 
ograniczenie wzrostu zagrożenia w przyszłości. 

5 Inne Tereny zurbanizowane oraz rozwijane gospodarczo i 
turystycznie  – wymagające skutecznej interwencji 
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Zadanie nr 30 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Czarnej Staszowskiej 

Charakterystyka zadania  

Zlewnia Czarnej Staszowskiej ma powierzchnię 1 360 km2 i obejmuje obszar lewobrzeżnego dopływu Wisły, czyli 
także rzeki nizinnej. Czarna Staszowska jest główną rzeką powiatu staszowskiego, wypływa spod Góry Kamień, 
Góry Stołowej i Góry Włochy. Przepływa przez miejscowości Smyków, Raków, przez pastwiska stepowe 
Kotuszowej, przez Kurozwęki i dopływa do Staszowa. Dalej mija Rytwiany, a w rejonie Połańca wpływa do Wisły. 

Zlewnię Czarnej Staszowskiej dzieli się na część wschodnią (około 680 km2) oraz właściwe dorzecze Czarnej, 
gdzie występuje najwyższe zagrożenie powodziowe. 

Obok zagrożeń letnich występują tutaj zagrożenia powodziowe w okresie  roztopów wiosennych. Na ten typ 
zagrożeń najbardziej narażone są miejscowości w górnym biegu rzeki. 

Główne miasta to Pągowiec k/Rakowa, Kotuszów, Staszów, Rytwiany i Połaniec. 

Obniżenie zagrożenia powodziowego wymaga tutaj interwencji respektującej warunki ochrony przyrody. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęły blisko 17 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na wartość ponad 2 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Mapy ryzyka powodziowego 

 Prace projektowe i inwestycyjne zgodnie z Programem dla Czarnej Staszowskiej uwarunkowanym 
ochroną przyrody 

 Budowa prawego wału rzeki Wschodniej na długości około 22 kilometrów 

 Regulacja rzeki Łagowicy 

 Modernizacja obiektów istniejącego zbiornika Hańcza 

 Budowa 4 zbiorników retencyjnych z funkcją powodziową: Zagrody, Przybyłów, Brzozówka i Gnojna 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 90% dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Realizacja zadań ochrony przed powodzią jest połączona z 
ochroną środowiska przyrodniczego Czarnej Staszowskiej, co 
znacznie wpłynie na odbudowę naturalnych procesów 
fizycznych odpływu. 

Roboty regulacyjne wykonane zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są straty powodziowe i korzyści z odbudowy 
procesów fizycznych odpływu, które wpłyną na ograniczenie 
wzrostu zagrożenia w przyszłości. 

5 Inne Tereny słabo zurbanizowane ale w fazie rozwoju także  
turystycznego  – wymagające interwencji 
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Zadanie nr 31 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni  rz. Łęg  

Charakterystyka zadania  

Zlewnia rzeki Łęg ma powierzchnię 960 km2 i obejmuje obszar prawobrzeżnego dopływu Wisły. Jej głównym 
dopływem jest rzeka Przyrwa także generująca wysokie zagrożenie powodziowe. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęły blisko 490 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na wartość ponad 61 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze dla inwestycji, w tym wykupy gruntów i wywłaszczenia 

 Modernizacja istniejących obwałowań 

 Budowa nowego wału w miejscowości Krawce 

 Regulacje potoków dla obniżenia zagrożenia powodziowego w terenach przybrzeżnych 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 80% dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Regulacje wykonywane zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są straty powodziowe. 

5 Inne Tereny słabo zurbanizowane ale intensywnie użytkowane 
rolniczo  – wymagające interwencji 
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Zadanie nr 32 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Trześniówki  

Charakterystyka zadania  

Zlewnia rzeki Trześniówka ma powierzchnię 570 km2 i obejmuje obszar prawobrzeżnego dopływu Wisły. 

Jest to teren silnie zdegradowany na skutek eksploatacji siarki w powiecie tarnobrzeskim i po likwidacji kopalń siarki 
Machów i Jeziorko – uległ pogłębieniu degradacji. 

Główne dopływy Trześniówki to Kaczówka, Koniecpólka, Mokrzyszówka, Żupawka i Dąbrówka. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęły blisko 17 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na 2 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace przygotowawcze dla inwestycji, w tym prace projektowe wykupy gruntów i wywłaszczenia 

 Badania stanu technicznego obwałowań istniejących 

 Odbudowa koryta rzeki Dąbrówka i jej regulacja w rejonie miejscowości Stale-Bukle 

 Regulacje potoków na obszarze zlewni dla zabezpieczenia przed zagrożeniem terenów przybrzeżnych 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną zredukowane 
o około 80% dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Regulacje i roboty budowlane w obrębie koryta rzeki wykonywane 
zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne doświadczenia 
w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są straty powodziowe. 

5 Inne Tereny słabo zurbanizowane ale wymagające radykalnej 
interwencji ze względu na plany rozwojowe po opanowaniu 
degradacji po eksploatacyjnej siarki. 
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Zadanie nr 33 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych 
Kąty- Myscowa i Dukla 

Charakterystyka zadania  

Zlewnia rzeki Wisłoki obejmuje swym zasięgiem obszar 4 110 km2. Jest to region gdzie osadnictwo rozwijane było 
od średniowiecza i tradycje w tym zakresie systematycznie były utrwalane. Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęto 
przemysłowy rozwój tego regionu. 

Obecnie mamy tutaj rozwinięty przemysł i związane z nim głównie ośrodki miejskie, takie jak Jasło, Kołaczyce, 
Brzostek, Pilzno, Dębica i Mielec, gdzie koncentruje się wysoki wskaźnik zaludnienia oraz wysoki poziom 
zagrożenia powodziowego.  

Źródłem zagrożenia powodziowego jest nie tylko Wisłoka ale także jej dopływy oraz inne rzeki niższego rzędu, 
należące do sieci hydrograficznej Ropy, Jasiołki, Wielopolki i innych dopływów Wisłoki. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 przekroczyła 490 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się powyżej 61 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Mapy ryzyka powodziowego w zlewni Wisłoki 

 Modernizacja istniejących obwałowań, w tym ich zabezpieczenie przeciw filtracyjne 

 Rozbudowa obwałowań samej Wisłoki, w trzech etapach według lokalizacji 

 Ochrona przed powodzią w zlewni Wielopolki oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów 
przybrzeżnych Jasiołki i Ropy 

 Regulacje potoków dla ograniczenia zagrożenia powodziowego w terenach sąsiednich 

 Budowa zbiorników retencyjnych: Kąty-Myscowa o pojemności rezerwy powodziowej 19,5 mln m3 oraz 
Dukla o pojemności rezerwy powodziowej 9,25 mln m3 

 Budowa 12 suchych zbiorników retencyjnych 

 Budowa 6 zbiorników retencyjnych z funkcją powodziową 

 Modernizacja obiektów zbiornika wodnego Klimkówka 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 80%  dla przepływów Qmax <= Q1% 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Zbiorniki retencyjne w rejonie ich oddziaływania wpłyną na 
podniesienie retencyjności terenu. 

Prace regulacyjne wykonywane zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są straty powodziowe oraz przekonanie 
lokalnych społeczności o ograniczeniu zagrożenia majątku. 

5 Inne Tereny zurbanizowane i uprzemysłowione wymagające 
radykalnej interwencji, także ze względu na plany rozwojowe. 
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Zadanie nr 34 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłok, w tym budowa zbiornika Rudawka 
Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno  

Charakterystyka zadania  

Zlewnia rzeki Wisłoka obejmuje swym zasięgiem obszar 3 528 km2. Jest to region gdzie podobnie jak w przypadku 
Wisłoki, osadnictwo rozwijane było od XIV wieku i tradycje w tym zakresie systematycznie były utrwalane. Na 
przełomie XIX i XX wieku rozpoczęto przemysłowy rozwój tego regionu. 

Wisłok jest lewobrzeżnym dopływem Sanu o wartkim biegu i skalistym podłożu z licznymi przełomami. Przełomy 
występują w górnym biegu, zaś w środkowym jest rzeką meandrującą – sprzyjającą rozlewom. 

Osadnictwo zostało rozwinięte i utrwalone w ośrodkach miejskich, takich jak Krosno, Strzyżów, Rzeszów i 
Tarnobrzeg, a także w wiejskich – takich jak Besko, Haczów, Krościenko Wyżne, Frysztak i Tryńcza. 

Zagrożenie powodziowe ma zróżnicowane źródła i przyczyny, zależnie od położenia biegu górny, środkowym i 
dolnym. Generalnie jest stosunkowo wysokie i wzrasta wraz z rozwojem tego obszaru. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła 227 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na 28 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Mapy ryzyka powodziowego w zlewni Wisłoka 

 Prace przedprojektowe i projektowe na potrzeby inwestycji ochronnych 

 Ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Stobnicy (odcinkowe obwałowania, regulacje rzek i przebudowa 
istniejących obiektów) 

 Pozostałe dopływy podobnie – głównie odcinkowe regulacje dla ograniczenia zagrożenia  

 Modernizacja istniejących obwałowań Wisłoka 

 Budowa zbiornika wodnego Rudawka Rymanowska o pojemności rezerwy powodziowej 4,5 mln m3 

 Budowa 18 suchych zbiorników 

 Budowa 3 zbiorników retencyjnych z funkcją powodziową 

 Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 90% dla przepływów Qmax <= Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Zbiorniki retencyjne w rejonie ich oddziaływania wpłyną na 
podniesienie retencyjności terenu. 

Prace regulacyjne wykonywane zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są straty powodziowe oraz przekonanie 
lokalnych społeczności o ograniczeniu zagrożenia majątku. 

5 Inne Tereny zurbanizowane i uprzemysłowione wymagające 
radykalnej interwencji, także ze względu na plany rozwojowe. 
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Zadanie nr 35 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni Sanu bez zlewni Wisłoka i Tanwi, w tym 
zabezpieczenie przed powodzią miasta Przemyśl 

Charakterystyka zadania  

Zlewnia rzeki San bez Wisłoka i Tanwi  obejmuje swym zasięgiem obszar blisko 8 000 km2.  

Jest to region gdzie dolina Sanu od Przemyśla do Sandomierza stanowi korytarz komunikacyjny, kolejowy i 
drogowy.  

W dolinie tej, w dolnej części leżą następujące miejscowości: Jarosław, Radymno, Przeworsk, Sieniawa, Leżajsk, 
Krzeszów, Ulanów, Rudnik, Nisko i Stalowa Wola. Są to ośrodki gdzie koncentruje się rozwój gospodarczy regionu. 

W górnym biegu z kolei koncentracja osadnictwa jest skupiona w miejscowościach: Lesko, Zagórz, Dynów, Sanok i 
Przemyśl – gdzie także koncentruje się rozwój społeczno – gospodarczy. 

Zagrożenie powodziowe ma zróżnicowane źródła i przyczyny, zależnie od położenia biegu górny, środkowym i 
dolnym. Generalnie jest stosunkowo wysokie i wzrasta wraz z rozwojem tego obszaru. 

Kaskada zbiorników Solina – Myczkowce ma ograniczony zasięg oddziaływania w zakresie obniżenia kulminacji fali 
wezbraniowej ze względu na położenie w górnym biegu rzeki. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła 200 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na 25 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Mapy ryzyka powodziowego w zlewni Wisłoka 

 Modernizacja istniejących obwałowań Sanu, w tym wałów cofkowych 

 Odcinkowa – w zależności od potrzeb – budowa wałów przeciwpowodziowych 

 Regulacja potoków połączona z usuwaniem szkód powodziowych 

 Kształtowanie profili podłużnych i poprzecznych koryt rzek i potoków dla zapewnienia odpowiedniej ich 
przepustowości w warunkach odprowadzania wielkich wód w rejonie zabudowy trwałej 

 Odcinkowa odbudowa zniszczonych ubezpieczeń na potokach 

 Budowa 2 zbiorników retencyjnych z funkcją powodziową  

 Zabezpieczenie przed powodzią miasta Przemyśl 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 90% dla przepływów Qmax <= Q1%, na 
terenie Przemyśla – dla opadów o prawdopodobieństwie p => 
10% 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Zbiorniki retencyjne w rejonie ich oddziaływania wpłyną na 
podniesienie retencyjności terenu 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są straty powodziowe oraz przekonanie 
lokalnych społeczności o ograniczeniu zagrożenia majątku. 

5 Inne Tereny zurbanizowane i w znacznej części uprzemysłowione 
wymagające radykalnej interwencji, także ze względu na plany 
rozwojowe. 
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Zadanie nr 36 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Breń 

Charakterystyka zadania  

Breń jest prawobrzeżnym dopływem Wisły, do której uchodzi na 210 km jej biegu. Rzeka bierze początek na 
Płaskowyżu Tarnowskim a uchodzi do Wisły w województwie podkarpackim w okolicach miejscowości Otałęż. 
Długości rzeki to 52 km, z czego 45 km na terenie województwa małopolskiego, a 7 km w województwie 
podkarpackim. 

Breń płynie w większości przez tereny rolnicze, ale jego niekorzystne położenie jest związane z konfiguracja terenu 
podatną na podtopienia. W warunkach wzrostu intensywności opadów nawalnych rośnie poziom zagrożenia 
związany z utrudnionym odprowadzaniem wód przez system hydrograficzny Brenia. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 przekroczyła 88 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na 11 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace projektowe i przygotowawcze pod inwestycje 

 Modernizacja istniejących obwałowań 

 Odcinkowa rozbudowa wałów przeciwpowodziowych 

 Budowa kanału Radwan - Smęgorzów 

 Modernizacja istniejącej zabudowy otoków i kanałów, w tym odbudowa uszkodzonych regulacji potoków 

 Budowa polderu zalewowego na zawalu rzeki Upust 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane o około 80% dla przepływów Qmax <= Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Odbudowa stosunków wodnych w rejonie polderu zalewowego. 

Prace regulacyjne wykonywane zgodnie z dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Wysoki ze względu na dotychczasowe negatywne 
doświadczenia w zakresie bezpośredniego zagrożenia.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są straty powodziowe oraz przekonanie 
lokalnych społeczności o ograniczeniu zagrożenia majątku. 

5 Inne Tereny wykorzystywane rolniczo i wymagające interwencji, ze 
względu na niekorzystny układ topograficzny 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ota%C5%82%C4%99%C5%BC
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Zadanie nr 37 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewniach Babulówki, Potoku Chorzelowskiego 
i rz. Strachockiej 

Charakterystyka zadania  

Zlewnie bezpośrednich dopływów Wisły wymagające interwencji dla ograniczenia zagrożenia powodziowego. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 przekroczyła 8 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na 1 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie we wszystkich trzech etapach, z realizacją inwestycji głównie w 3 etapie – po 2020 
roku. Dla jego poprawnej realizacji niezbędna jest ocena poziomu koniecznych inwestycji, co nastąpi na podstawie 
studium wykonalności do projektów planowanych w dwóch pierwszych etapach. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Prace projektowe i przygotowawcze pod inwestycje 

 Modernizacja istniejących obwałowań 

 Odbudowa zniszczonej infrastruktury potoków zasilających Babulówkę, Potok Chorzelowski i rzekę 
Strachocką 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane prawie w całości dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Roboty budowlane w potokach wykonywane zgodnie z dobrymi 
praktykami.  

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Lokalnej społeczności ze względu na dotychczasowe 
negatywne doświadczenia w zakresie strat majątkowych.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są straty powodziowe oraz przekonanie 
lokalnych społeczności o ograniczeniu zagrożenia majątku. 

5 Inne Tereny wykorzystywane rolniczo i wymagające interwencji, ze 
względu na niekorzystny układ topograficzny 
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Zadanie nr 38 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Tanwi 

Charakterystyka zadania  

Rzeka Tanew – prawostronny dopływ Sanu o powierzchni zlewni wynoszącej 2 339 km2 i o długości 113 
kilometrów. Wypływ na Roztoczu w terenach o wysokiej wartości przyrodniczej, chronionej rezerwatem „Źródła 
Tanwi”. Dalej, w jej środkowym biegu, w okolicach Suśca, dolina Tanwi objęta jest ochroną w ramach rezerwatu 
„Nad Tanwią. Dalej meandruje kierując swój bieg na granicę pomiędzy Równiną Biłgotrajsk    a i Płaskowyżem 
Tarnogrodzkim. 

Miejscowości nad Tanwią to: Lipsko, Narol, Paary, Rebizanty, Borowiec, Osuchy, Stare Króle, Księżpol, Wólka 
Biska, Harasiuki, Dąbrowica, Wólka Tanewska, Pisklaki, Szostaki i Kurzyna Wielka. 

Szkody powodziowe wywołują tutaj straty, których wartość w latach 2001-08 osiągnęła około 13 mln zł. Straty 
średnioroczne szacuje się na 1,5 mln zł.  

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach, czyli do roku 2020. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Budowa 3 zbiorników retencyjnych z funkcją powodziową: Biszcza-Żary, Brodziaki, Borowiec, 
poprzedzona koncepcją programowo - przestrzenną 

 Odbudowa zabezpieczeń na dopływach Tanwi, poprzedzona dokumentacją obejmującą koncepcję 
programowo - przestrzenną 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Szacuje się, że po roku 2020 straty bieżące zostaną 
zredukowane prawie w całości dla przepływów Qmax <= Q1% 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Odbudowa retencyjności zlewni w rejonie zbiorników. 

Prace budowlane na dopływach Tanwi wykonywane zgodnie z 
dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Lokalnej społeczności ze względu na dotychczasowe 
negatywne doświadczenia w zakresie strat majątkowych.  

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny są straty powodziowe oraz przekonanie 
lokalnych społeczności o ograniczeniu zagrożenia majątku. 

5 Inne Tereny wykorzystywane rolniczo i wymagające interwencji, ze 
względu na ochronę gospodarstw 
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Zadanie nr 39 Grupa nr III 

Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Sanna 

Charakterystyka zadania  

Rzeka Sanna – prawobrzeżny dopływ Wisły. 

W zleni tej ochrony wymagają miejscowości: Kosin, Opoka Duża, Janiszów, Zabełcze, Borów, Kolonia Potok Stary 
I, Kolonia Potok Wielki, Wola Potocka, Potoczek, Godziszów Trzeci, Rataj Ordynacki, Rataj Poduchowny, Biała II, 
Kawęczyn, Wólka Ratajska, Branew, Branewka, Kolonia Branewska, Kamień I i II, Flisy i Momoty. 

Brak oszacowania strat powodziowych, natomiast oszacowano potencjalne szkody powodziowe – mierzone liczbą 
gospodarstw zagrożonych powodzią i liczbą mieszkańców tych gospodarstw. Wszystkie planowane inwestycje są 
poprzedzone koncepcją programowo – przestrzenną i studium wykonalności, co pozwoli na weryfikację zamierzeń 
ochronnych pod kątem analizy koszty – korzyści. 

Rzeczowy zakres zadania: 

 Budowa zbiornika retencyjnego Kosin z funkcją powodziową, poprzedzona dokumentacją obejmującą 
koncepcję programowo – przestrzenną i studia wykonalności 

 Odbudowa zabezpieczeń na dopływach Sanny, poprzedzona dokumentacją obejmującą koncepcję 
programowo – przestrzenną i studia wykonalności 

Efekty realizacji zadania 

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom spełnienia kryteriów 

1 Redukcja szkód – strat powodziowych Do oceny według podanego potencjalnego zagrożenia szkodami 
powodziowymi dla przepływów Qmax < Q1%. 

2 Warunku odpływu zgodne z kryteriami 
ekologicznymi 

Roboty budowlane na dopływach Sanny wykonywane zgodnie z 
dobrymi praktykami. 

3 Wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności   

Spełnienie oczekiwań lokalnych społeczności 

4 Ocena poprawy zabezpieczenia przed 
powodzią w kontekście koszty - korzyści 

Miarą tej oceny jest ograniczenie dotychczasowych i 
potencjalnych szkód w majątku. 

5 Inne Do oceny 

 

 

4.4. Zadania priorytetowe 

Cały zakres Programu reprezentowany przez listę i opisy zadań, określone w punktach 

4.2 i 4.3 ma istotne znaczenie i wymaga realizacji dla podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu górnej Wisły i dla ograniczenia 

szkód i strat powodziowych, liczonych w miliardach zł w okresach dziesięcioletnich 

i krótszych. Ponadto, harmonogram Programu narzuca hierarchizację realizacji zadań, 

a zatem także generalne priorytety wykonawcze. 

Jednak, biorąc pod uwagę zarówno stan zaawansowania projektów (w tym fazę prac 

przygotowawczych) a także – częściowo związane z tym stanem – zaawansowanie 

decyzji wykonawczych z uwzględnieniem analizy rozwiązań wariantowych 

w odpowiedniej skali przestrzennej i zlewniowej, można określić projekty 

priorytetowe, które: 
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 modernizują istniejący system ochrony przed powodzią uwzględniając 

kompleksowo rozwiązania od siebie zależne w układzie hierarchii zlewniowej; 

 są zaawansowane w przygotowaniu inwestycji; 

 nie wymagają rozwinięcia analizy wariantowej ze względu na fakt, iż dotyczą 

albo modernizacji istniejącego systemu ochrony z wcześniej wykonaną analizą 

wariantową albo budowy elementów systemu dla podnoszenia bezpieczeństwa, 

które nie mają alternatywy – a będą jedynie ocenione pod kątem ich 

przydatności. 

W tej fazie Programu proponuje się następujące projekty należące do tej grupy: 

Zadania nr 1, 2, 3 i 4 oraz zadanie nr 11 - są to projekty podnoszące bezpieczeństwo 

doliny Wisły i aglomeracji Kraków, powiązane ze sobą w ujęciu systemowym: 

a. Zadania nr 1 i 2 podnoszą bezpieczeństwo i ograniczają wielkość powodzi na 

odcinku Małej Wisły do ujścia Przemszy; 

b. Zadania nr 3 i 4 podnoszą bezpieczeństwo na następnym odcinku Wisły 

z jednoczesnym zabezpieczeniem newralgicznego węzła oświęcimskiego oraz 

bezpiecznego wejścia fali powodziowej o obniżonej wielkości w obszar 

aglomeracji Kraków; 

c. Zadanie 11 „dopina” zabezpieczenie aglomeracji Kraków – największej 

i najbardziej wartościowej z kulturowego i historycznego punktu widzenia 

w obszarze dorzecza górnej Wisły. Dokończenie realizacji zbiornika Świnna 

Poręba pozwoli na podniesienie poziomu tego bezpieczeństwa do założonego 

jako kryterium ochrony Krakowa. 

Zadania nr 14 i 34  - są to projekty rozwiązujące w ujęciu systemowym obniżenie 

zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka z jednoczesnym zabezpieczeniem przed 

powodzią dwóch poważnie zagrożonych aglomeracji: Rzeszów i Krosno. 

Zadanie nr 29  - czyli projekt ochrony przed powodzią w zlewni Nidy, który 

w znakomitej części odtwarza naturalny system odpływu wielkich wód odbudowując 

jednocześnie utraconą retencję naturalną. Projekt równoważący efekty społeczno-

gospodarcze i środowiskowe, mający jednocześnie wpływ na ograniczenie wielkości 

powodzi na Wiśle. 

Zadania nr 12, 26 i 27  - są to projekty powiązane ze sobą w ujęciu systemowym dla: 

a. Podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni Dunajca – jednej 

z najbardziej powodziogennych zlewni Polski, gdzie wartość strat 

powodziowych osiąga najwyższe wskaźniki; 

b. Zabezpieczenia przed powodzią dwóch zlokalizowanych w tej zlewni (w tym 

w zlewni Białej – dopływu Dunajca) zagrożonych powodzią aglomeracji: 

Tarnów i Nowy Sącz.  

Zadanie nr 6  - projekt modernizacji obwałowań rzeki Wisły na odcinku od ujścia 

Wisłoki do ujścia Sanny, czyli ograniczenie zagrożenia w terenie trudnym, częściowo 

powiązanym hydraulicznie z rzeką poprzez zaniechaną już, ale ciągle mającą wpływ 
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na zagrożenie – eksploatację złóż siarki. Cały objęty projektem odcinek Wisły należy 

do najczęściej poszkodowanych stratami w dorzeczu górnej Wisły. 

 

Lista projektów priorytetowych będzie w kolejnych latach uzupełniana o następne, 

zgodnie z powyższymi i/lub nowymi kryteriami ich wyboru, opartymi na 

udokumentowanych doświadczeniach oraz na opracowywanych na bieżąco ocenach 

zagrożenia i ryzyka powodziowego. 
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5. MATERIAŁY WYKORZYSTANE 

 

Dyrektywy europejskie 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), 

2000 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2007r. w sprawie zagrożenia powodziowego i zarządzania nim, ustanawiająca zasady 

oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania tym zagrożeniem (Dyrektywa 

Powodziowa). 

Ustawy i rozporządzenia krajowe 

Prawo wodne (2001) z późniejszymi zmianami,  

Prawo ochrony środowiska (2001) z późniejszymi zmianami,  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003),  

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (2007) z późniejszymi zmianami, 

Ustawa o działach administracji rządowej (1997) z późniejszymi zmianami,  

Ustawa o administracji rządowej w województwie (1998) z późniejszymi zmianami,  

Ustawa o samorządzie powiatowym (1998) z późniejszymi zmianami,  

Ustawa o samorządzie gminnym (1990) z późniejszymi zmianami,  

Ustawa o stanie klęski żywiołowej (2002) z późniejszymi zmianami,  

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (1991) z późniejszymi zmianami,  

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (1991),  

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (2001) z późniejszymi zmianami, 

Ustawa o ochronie informacji niejawnych (1999) z późniejszymi zmianami, 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie organizacji i zakresu działania 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej (1999), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (1999) z 

późniejszymi zmianami. 

 

Strategiczne dokumenty krajowe 

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, 

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, 

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 

2013), 

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata 2008-2033, 

Strategia Gospodarki Wodnej, 

Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 

2015), 

Projekt Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły, 

 

Strategiczne dokumenty wojewódzkie 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, 2002 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego, 2003 

 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, 2004 

Program małej Retencji Województwa Śląskiego 

 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, 2002 

Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego 

 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2013 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005 – 2012 

Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego,  

Program małej Retencji Województwa Małopolskiego 

 

Instytucjonalne źródła informacji ( w zakresie danych, informacji, prac studialnych 

oraz dokumentacji planistycznych i projektowych) 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
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Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,  Górnośląskie Centrum Hydrologiczno-

Meteorologiczne 

 

Inne 

Roczniki statystyczne GUS  

Rejestry rzeczowe i finansowe strat powodziowych (źródło: MSWiA) 

Prognozy wykonane na potrzeby Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-13 i 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 

Opracowania i raporty branżowe 

 

Projekty międzynarodowe: 

 Ośrodki Koordynacyjno-Informacyjne (OKI) Ochrony Przeciwpowodziowej 

w Krakowie i Wrocławiu, Komponent B.1.1.2 Projektu Banku Światowego 

„Usuwanie skutków powodzi w Polsce”, 2002 – 2003. 

 

 Definicja i Metodyka Określania Stref Zagrożenia Powodziowego w Warunkach 

Polskich, Komponent B.4.2.1 Projektu Banku Światowego “Usuwanie skutków 

powodzi w Polsce”, 2001. 
 

Projekty i opracowania krajowe – związane z Programem: 

 Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony 

przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły na obszarze województw śląskiego, 

małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego,  

 Studium ochrony przed powodzią województwa małopolskiego, 2006, 

 Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia 

województwa podkarpackiego na obszarze zlewni Górnej Wisły, 2008, 

 Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia 

województwa śląskiego na obszarze zlewni Górnej Wisły, 2009, 

 Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia 

województwa świętokrzyskiego na obszarze zlewni Górnej Wisły, 2008, 

 Metodyczne Podstawy Narodowego Planu Zintegrowanego Rozwoju Gospodarki 

Wodnej w Polsce (PBZ) , 2002- 2005, 

 Rozwój metodologii określania przepustowości koryta wielkiej wody dla oceny 

poziomu zagrożenia powodziowego oraz planowania ochrony przed powodzią 

(PB), 2001 – 2003. 

 Pilotowy program strategii zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce 

na przykładzie dorzecza górnej Wisły, 1999 – 2000. 
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 Model kompleksowej ochrony przed powodzią w obszarze dorzecza górnej Wisły, 

na przykładzie województwa Krakowskiego (PBZ), 1998 – 2000. 

 Racjonalna z punktu widzenia ekologicznego i społeczno – ekonomicznego 

ochrona przeciwpowodziowa, 1993 – 1995.   
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6. LISTA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W OPRACOWANIU PROGRAMU 

Eksperci naukowi oraz pracownicy administracji publicznej uczestniczący w 

opracowaniu PROGRAMU: 

Antoni BOJARSKI 

Bogusław BOROWSKI 

Adam CEBULA 

Łukasz CHUDY 

Zofia GRĘPLOWSKA 

Jacek GOŁDA 

Jerzy GRELA 

Bogusław GRZYWNA 

Krzysztof KONDZIOŁKA 

Janusz KUBIAKOWSKI 

Andrzej KULIG 

Michał MARCINKOWSKI 

Elżbieta NACHLIK 

Leszek PAPAJ 

Andrzej PICHLA 

Stanisław SIEMEK 

Andrzej SZCZEPONEK 

Joanna ŚLUSARCZYK 

Małgorzata WAJDA 

Jan WINTER 

Artur WÓJCIK 

Janusz ZALESKI 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

OCHRONY PRZED POWODZIĄ 

W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY 
 

na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, 

podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego 

 

 
 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 
 

1. Zestawienie zadań projektowych 

2. Szczegółowe zestawienie wszystkich  

zadań projektowych 

3. Wstępny zagregowany harmonogram  

rzeczowo-finansowy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj 2010 r. 



1. Zestawienie zadań projektowych

do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie

1. Zabezpieczenie przed zagrożeniem 
powodziowym doliny Wisły na odcinku Małej 
Wisły - do ujścia Przemszy

26,496 31,840 40,910 99,246

2. Zwiększenie rezerwy powodziowej zbiornika 
retencyjnego Goczałkowice

54,308 42,300 0,000 96,608

3. Zabezpieczenie przed zagrożeniem 
powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujści 
Przemszy do ujścia Skawy,  w tym 
modernizacja stopni wodnych Dwory i Smolice

122,074 81,050 0,000 203,124

4. Zabezpieczenie przed zagrożeniem 
powodziowym doliny Wisły na odcinku od 
ujścia Skawy do ujścia Dunajca

127,902 314,155 429,954 872,011

5. Zabezpieczenie przed zagrożeniem 
powodziowym doliny Wisły na odcinku od 
ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki

162,236 224,855 205,800 592,891

6. Zabezpieczenie przed zagrożeniem 
powodziowym doliny Wisły na odcinku od 
ujścia Wisłoki do ujścia Sanny

285,373 27,830 32,260 345,463

Razem: 778,389 722,030 708,924 2 209,343

7. Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 
KATOWICE

0,992 22,800 2,550 26,342

8. Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 
BĘDZIN, DĄBROWA GÓRNICZA, 
MYSŁOWICE, SOSNOWIEC,

15,971 31,000 15,070 62,041

9. Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 
TYCHY

0,333 22,120 15,700 38,153

10. Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 
BIELSKO-BIAŁA

20,210 4,100 20,040 44,350

11. Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 
krakowskiej

70,024 894,160 615,000 1 579,184

12. Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 
tarnowskiej

24,349 15,750 7,000 47,099

13. Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji 
Kielce

0,634 36,600 0,000 37,234

14. Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów 94,483 41,000 0,000 135,483

226,996 1 067,530 675,360 1 969,886

15. Ochrona przed powodzią w zlewni Małej Wisły 
(bez zlewni Iłownicy),

92,091 78,770 65,650 236,511

16. Ochrona przed powodzią w zlewni Iłownicy, w 
tym zbiornik międzyrzecki na Jasienicy

25,781 221,331 34,740 281,852

17. Ochrona przed powodzią w zlewni Przemszy, 
w tym modernizacja zbiornika wodnego 
Kozłowa Góra oraz zabezpieczenie przed 
powodzią miasta Jaworzno

30,294 73,500 0,000 103,794

18. Ochrona przed powodzią w zlewniach 
dopływów Wisły od Małej Wisły do Skawy (bez 
Soły i Skawy)

2,202 5,672 99,500 107,374

19. Ochrona przed powodzią w zlewni Soły, w tym 
modernizacja Kaskady Soły

39,720 112,674 37,980 190,374

20. Ochrona przed powodzią w zlewni Skawy 13,529 87,616 11,000 112,145
21. Ochrona przed powodzią w zlewniach 

dopływów Wisły od ujscia Skawy  do ujścia 
Skawinki wraz ze Skawinką

23,199 1,212 14,200 38,611

22. Ochrona przed powodzią w zlewniach 
dopływów Wisły od ujscia Skawinki do ujścia 
Potoku Kościelnickiego

0,792 14,292 83,900 98,984

23. Ochrona przed powodzią w zlewniach 
dopływów Wisły od ujscia Potoku 
Kościelnickiego do ujścia Dunajca bez 
Uszwicy, Raby i Dunajca

20,828 83,796 69,100 173,724

24. Ochrona przed powodzią w zlewni Raby, w tym 
budowa zbiorników małej retencji

56,456 53,310 77,200 186,966

25. Ochrona przed powodzią w zlewni Uszwicy, w 
tym budowa zbiorników małej retencji

15,670 34,566 64,500 114,736

26. Ochrona przed powodzią w zlewni Dunajca bez
zlewni Białej, w tym zabezpieczenie przed 
powodzią miasta Nowy Sącz

121,472 496,432 107,700 725,604

27. Ochrona przed powodzią w zlewni Białej, w tym
budowa zbiorników małej retencji

116,946 178,140 148,700 443,786

Razem:

Uwagi

I – Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły 

II – Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 

III – Obniżenie zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym

L.p. Zadanie
Nakłady w mln zł
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie
UwagiL.p. Zadanie

Nakłady w mln zł

28. Ochrona przed powodzią w zlewniach Nidzicy, 
Kanału Strumień oraz Koprzywianki i Opatówki

115,000 0,000 0,000 115,000

29. Ochrona przed powodzią w zlewni Nidy 42,724 53,800 35,300 131,824
30. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Czarnej 

Staszowskiej
36,210 68,000 94,015 198,225

31. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Łęg 9,347 0,435 101,709 111,491
32. Ochrona przed powodzią w zlewni Trześniówki 1,102 107,605 3,074 111,781

33. Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w 
tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-
Myscowa oraz Dukla

349,485 1 247,134 1 204,496 2 801,115

34. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Wisłok, 
w tym budowa zbiornika retencyjnego 
Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed
powodzią miasta Krosno

255,822 688,889 226,715 1 171,426

35. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. San bez 
zlewni Wisłoka i Tanwi, w tym zabezpieczenie 
przed powodzią miasta Przemyśl

32,834 391,184 244,777 668,795

36. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Breń 19,843 366,585 25,402 411,830
37. Ochrona przed powodzią w zlewniach  

Babulówki, Potoku Chorzelowskiego i rz. 
Strachocka

0,381 0,381 135,508 136,270

38. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Tanew 42,652 182,864 0,000 225,516
39. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Sanna 12,765 51,619 9,370 73,754

1 477,144 4 599,807 2 894,536 8 971,487
2 482,528 6 389,367 4 278,820 13 150,716

Razem:
Wszystkie osie łącznie:
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2. Szczegółowe zestawienie wszystkich zadań projektowych

I - Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły

do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030
1. Ochrona przed powodzią w dolinie 

Wisły ŚZMiUW w Katowicach i RZGW 
Gliwice

26,496 31,840 40,910 99,246

Modernizacja i rozbudowa systemu obwałowań Wisły i 
wałów cofkowych ŚZMiUW W Katowicach

20,996 23,340 29,410

Modernizacja i rozbudowa systemu obwałowań Wisły i 
wałów cofkowych RZGW Gliwice

5,500 8,500 11,500

2. Ograniczenie zagrożenia 
powodziowego doliny Małej Wisły 
przez zwiększenie rezerwy 
powodziowej zbiornika retencyjnego 
Goczałkowice

54,308 42,300 0,000 96,608

Ograniczenie zagrożenia powodziowego doliny Małej 
Wisły przez zwiększenie rezerwy powodziowej zbiornika
retencyjnego Goczałkowice

51,850 42,300 0,000

Wykonanie map zagrożenia powodziowego w zlewni 
małej Wisły - RZGW 

2,294

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni małej 
Wisły - RZGW

0,164

3. Ochrona przed powodzią w dolinie 
Wisły do ujścia Skawy,  w tym 
modernizacja Stopnia Wodnego Dwory 
i Stopnia Wodnego Smolice

122,074 81,050 0,000 203,124

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu

4,800 9,350 0,000

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy - 20 km oraz 
przebudowa 25,3 km wałów przeciwpowodziowych za 
kwotę 104 249 tyś. zł.

104,609 0,000 0,000

Przebudowa 20 km wałów przeciwpowodziowych za 
kwotę 71 700 tyś. zł.

0,000 71,700 0,000

Prace przedprojektowe i projektowe - rzeka Wisła od 
ujścia Przemszy do ujścia Skawy - RZGW Kraków

1,100 0,000 0,000

Zabezpieczenie brzegów - rzeka Wisła od ujścia 
Przemszy do ujścia Skawy- RZGW Kraków

1,700 0,000 0,000

Modernizacja SW Dwory RZGW Kraków 5,400 0,000 0,000
Modernizacja SW Smolice RZGW Kraków 4,300 0,000 0,000
Wykonanie map zagrożenia powodziowego w zlewni 
Wisły do ujścia Skawy - RZGW

0,154

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Wisły 
do ujścia Skawy - RZGW

0,011

4. Ochrona przed powodzią od ujścia 
Skawy do ujscia Dunajca

127,902 314,155 429,954 872,011

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu

4,600 35,750 47,600

Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy - 8 km oraz 
przebudowa 3,6 km wałów przeciwpowodziowych wraz 
z remontem 5 śluz wałowych za kwotę 13 456 tyś. zł. 

13,600 0,000 0,000

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy - 46 km oraz 
przebudowa 7,2 km wałów przeciwpowodziowych za 
kwotę 19 000 tyś. zł. 

0,000 19,828 0,000

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy - 22 km oraz 
przebudowa 46 km wałów przeciwpowodziowych za 
kwotę 92 000 tyś. zł.

0,000 0,000 92,484

Prace przedprojektowe i projektowe - rzeka Wisła od 
ujścia Skawy do ujścia Skawinki - RZGW Kraków

1,500 0,000 0,000

Zabezpieczenie brzegów - rzeka Wiała od ujścia Skawy 
do ujścia Skawinki - RZGW Kraków

1,600 0,000 0,000

Modernizacja ZOH Łączany-Skawina RZGW Kraków 13,500 0,000 0,000
Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy - 30 km oraz 
przebudowa 10,8 km wałów przeciwpowodziowych wraz
z budową 2 przepompowni za kwotę 72 526 tyś. zł.

73,066 0,000 0,000

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy - 30 km oraz 
Przebudowa 29,4 km wałów przeciwpowodziowych za 
kwotę 146 000 tyś. zł.

0,000 146,540 0,000

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy - 55 km oraz 
przebudowa 30 km wałów przeciwpowodziowych wraz z
wałami cofkowymi za kwotę 60 000 tyś. zł. 

0,000 0,000 61,210

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy - 86 km oraz 
przebudowa 8,8 km wałów przeciwpowodziowych wraz 
z remontem 7 śluz wałowych za kwotę 13 350 tyś. zł. 

14,898 0,000 0,000

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow.  oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy - 114 km oraz 
przebudowa 83,8 km wałów przeciwpowodziowych wraz
z modernizacja 5 przepompowni za kwotę 109 985 tyś. 
zł. 

0,000 112,037 0,000

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow.  oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy - 30 km oraz 
przebudowa 114 km wałów przeciwpowodziowych za 
kwotę 228 000 tyś. zł. 

0,000 0,000 228,660

Prace przedprojektowe i projektowe - rzeka Wisła od 
ujścia pot. Kościelnickiego do ujścia Dunajca - RZGW 
Kraków

0,200 0,000 0,000

Zabezpieczenie brzegów - rzeka Wisła od ujścia pot. 
Kościelnickiego do ujścia Dunajca - RZGW Kraków

2,000 0,000 0,000

Wykonanie map zagrożenia powodziowego w zlewni 
Wisły - od ujścia Skawy do ujścia Dunajca - RZGW

2,734
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Wisły - 
od ujścia Skawy do ujścia Dunajca - RZGW

0,204

5. Ochrona przed powodzią w dolinie 
Wisły na odcinku od ujścia Dunajca do 
ujścia Wisłoki

162,236 224,855 205,800 592,891

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu

0,600 9,900 22,400

Koncepcja przebudowy obwałowań w powiecie 
dąbrowskim z odwodnieniem zawala - pompownia 
Hubenice wraz z raportem oddziaływania na 
środowisko

0,300

Przebudowa obwałowań w powiecie dąbrowskim wraz z 
zabezpieczeniem p.pow.potoku Hubenickiego  gm. 
Gręboszów [7,0 km]

13,420

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy - 42 km

0,756

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy                 - 90 
km

1,620

Modernizacja 22,7 km wałów rzeki Wisy wraz z wałami 
cofkowymi w powiecie dąbrowskim, brzeskim                  
[22,7 km]

23,000

Modernizacja prawego wału rzeki Dunajec w km 0+000-
4+200 gm.Gręboszów [4,2 km]

7,000

Modernizacja prawego wału rzeki Dunajec w km 0+000-
2+000 gm. Zakliczyn [2,0 km]

2,000

Modernizacja wałów lewy i prawy rzeki Upust [14,0 km] 18,000

Modernizacja istniejących 9 przepompowni 
melioracyjnych [9 szt.]

25,000

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. oraz 
opracowanie koncepcji ich przebudowy                           
- 25 km

0,550

Przebudowa i modernizacja 90 km wałów Wisły wraz z 
wałami cofkowymi

180,000

Prace przedprojektowe i projektowe - rzeka Wisła od 
ujścia Dunajca do m. Słupiec - RZGW Kraków

0,300 0,600

Zabezpieczenie brzegów - rzeka Wisła od ujścia 
Dunajca do m. Słupiec - RZGW Kraków

3,000 6,000

Nowy Breń I, etap 1 – modernizacja, przecwifiltracyjne 
zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń w km  
0+653 - 2+170 na długości 1,517 km 
w miejscowości:Ziempniów, gm Szczucin woj. 
małopolskie  PZMIUW Rzeszów

4,062

Nowy Breń II – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie 
prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+500 – 4+350 w 
miejscowościach Ziempniów i Otałęż   PZMIUW 
Rzeszów

3,700

Prace przedprojektowe i projektowe - rzeka Wisła od 
ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki - RZGW

0,050 0,100
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Zabezpieczenie brzegów - rzeka Wisła od ujścia 
Dunajca do ujścia Wisłoki - RZGW

5,000 1,000

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Badania stanu technicznego wałów 
przeciwpowodziowych oraz opracowanie koncepcji  ich 
przebudowy  na terenie powiatu staszowskiego
(36,77 km)

2,000

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Zabezpieczenie podłoża wałów rz. Wisły II etap na 
terenie gmin: Nowy Korczyn 
i Pacanów pow. Busko - Zdrój 
w km:
3+070 – 3+200
0+817 – 0+867
2+380 – 2+480
2+630 – 2+850
6+220 – 6+320
6+400 – 6+550
7+610 – 7+730
10+030 – 10+140
18+080 – 18+610
1+280 – 1+400
3+380 – 3+500
4+100 – 4+300
8+685 – 8+885
Całkowita dł.  2,15km

6,450

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w mm. Skotniki 
pow. Sandomierz w km 
34+500 – 38+750
38+820 – 41+430
41+930 – 42+240
Całkowita dł.  7,17km

21,510

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Rozbudowa lewego wału  rzeki Wisły gm. Nowy 
Korczyn, Pacanów, pow. Busko - Zdrój (powyżej ujścia 
rzeki) Nidy) w km 
0 + 550 – 0+800                 
1+980 – 3+800
Całkowita dł . 2,07km

6,210
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły gm. Nowy 
Korczyn, Pacanów, pow. Busko – Zdrój (powyżej ujścia 
rzeki Nidy) w km 
4+320 – 5+140
5+500 – 6+140
6+400 – 7+820
Całkowita dł.  2,88km

8,640

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Zabezpieczenie podłoża wałów rz. Nidy II etap na 
terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów 
pow. Busko - Zdrój w km:
3+150 – 3+280
2+500 – 2+620
1+835 – 1+950
1+075 – 1+145
0+000 – 0+250
2+450 – 2+750
Całkowita dł.  0,985km

2,955

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły pow. Staszów gm. 
Łubnice
w km
 24+000 – 24+900
 25+400 – 26+300
33+300 – 35+300
Całkowita dł . 3,8km

11,400

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły gm. Połaniec pow. 
Staszów w km:
35+520 – 36+700 w m. Maśnik, 
38+700 – 39+000 w m. Rybitwy 
Całkowita dł.  1,48km

4,440

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Rozbudowa  wału cofkowego rz. Czarnej Staszowskiej 
gm. Połaniec pow. Staszów w km:
0+000 – 0+750 (wał lewy)
1+550 – 7+900 (wał lewy)
0+000 – 1+770 (wał prawy)
Całkowita dł.  3,47 km

10,410

- 8 -



do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału 
Strumień w km 0+000 - 12+980 – zad. I na terenie gmin 
Połaniec i Łubnice, pow. Staszów
Całkowita dł.  12,980 km

50,000

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Budowa przepompowni wód w m. Łęg gm. Połaniec 
pow. Sandomierz

4,500

Propozycja dodatkowych 
zadań do ujęcia w wykazie 
zadań planowanych do 
wykonania w ramach 
Programu ochrony przed 
powodzią w dorzeczu 
Górnej Wisły"

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami 
cofkowymi rzeki Nidy w rejonie Nowego Korczyna 
Całkowita dł. 20 km

15,000 35,000

Propozycja dodatkowych 
zadań do ujęcia w wykazie 
zadań planowanych do 
wykonania w ramach 
Programu ochrony przed 
powodzią w dorzeczu 
Górnej Wisły"

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od ujścia Nidy do 
Połańca Całkowita dł. 32,8km

65,000

Kształtowanie koryta rzeki Stary Breń wraz z 
usuwaniem szkód powodziowych na odcinku 26,98 km  
PZMiUW

1,321

Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów, Badanie 
stanu technicznego wałów  p.pow.  w dolinie Wisły na 
odcinku od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki - 95,6 km 
PZMiUW

2,195 1,425 2,850

Prace przedprojektowe i projektowe - rzeka Wisła od 
granicy woj. świętokrzyskiego do ujścia Wisłoki - 
RZGW

0,450 0,700

Zabezpieczenie brzegów - rzeka Wisła od granicy woj. 
świętokrzyskiego do ujścia Wisłoki - RZGW

4,500 7,000

Wykonanie map zagrożenia powodziowego w zlewni 
Wisły - od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki - RZGW

0,537

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Wisły - 
od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki - RZGW

0,040

6. Ochrona przed powodzią w dolinie 
Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do 
ujścia Sanny

285,373 27,830 32,260 345,463
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

San I – Etap 1 przeciwfiltracyjne  zabezpieczenie 
prawego wału rzeki San -  w km 2+215 – 9+160 na 
terenie gm. Radomyśl n/Sanem PZMIUW Rzeszów

15,000

Łęg III - modernizacja obwałowań rzeki w km : lewy 
5+000-10+000 i prawy 6+000-11+000 na terenie gm. 
Gorzyce i Grębów PZMIUW Rzeszów

20,000

Trześniówka III - modernizacja obustronna wałów rzeki 
w km lewy 8+250-13+250, prawy 7+800-12+800 na 
terenie gm. Grębów PZMIUW Rzeszów

25,000

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na odcinku 90,55 km  PZMiUW

1,020

Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów , Badanie 
stanu technicznego wałów  p.pow. w dolinie Wisły na 
odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny - 242 km 
PZMiUW

9,630 3,630 7,260

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły gm. Osiek pow. 
Staszów 
w km:
5+000 – 6+050 zad. 1 
9+500 – 13+100 zad. 2
Całkowita dł.  4,65 km

13,950

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły etap II w km 
7+500 – 9+500 realizowanego w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.:”Rozbudowa lewego wału rz. Wisły 
w km 6+500 – 9+500 Matiaszów gm. Osiek” pow. 
Staszów
Całkowita dł.  2,0 km

6,000

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 19+650 – 
20+850, m. Gągolin, gm. Łoniów pow. Sandomierz
Całkowita dł.  1,2 km

3,600

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 21+300 – 
22+200, m. Łążek, gm. Łoniów pow. Sandomierz
Całkowita dł.  0,9 km

2,700

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły, m. Łukowiec, gm. 
Koprzywnica, pow. Sandomierz w km:
27+800 – 29+030
29+130 – 31+000
32+300 – 33+500
Całkowita dł.  4,3 km

12,900
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki  pow. 
Sandomierz 
w km
2+100 – 4+600
5+200 – 6+300
6+500 – 7+550
7+700 – 12+000
oraz lewego wału rzeki w km:
1+700 – 3+920 (sekcja I)
4+020 – 4+900 (sekcja I)
0+000 – 2+800 (sekcja II)
0+000 – 4+600 (sekcja III)
Całkowita dł.  19,05 km

57,150

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości 
Koprzywnica Cegielnia, gm. Koprzywianka pow. 
Sandomierz
Budowa wału dł. 0,945 km

2,835

Przebudowa – rozbudowa pompowni w m. Zajezierzu, 
Szewcach, Sandomierzu - Nadbrzeziu

15,000

Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rz. Trześniówki 
w km 0+900 – 3+710 w Sandomierzu  na dł. 2,81 km)

5,620

Rozbudowa lewego wału rz. Wisły gm. Dwikozy pow. 
Sandomierz w km:
0+000 – 0+250 (0,250km)

0,750

Rozbudowa lewego wału rz. Wisły zad. Kępa 
Chwałowska-Podgórze gm. Dwikozy pow. Sandomierz 
w km 
1+000 – 2+100
2+350 – 3+000
3+300 – 3+700
Całkowita dł.  2,15 km

6,450

Rozbudowa wału cofkowego rz. Opatówki gm. Dwikozy 
pow. Sandomierz w km:
0+000 – 2+900 (wał lewy)
0+000 – 3+400 (wał prawy) Całkowita dł.  6,3 km

18,900

Przebudowa -  rozbudowa pompowni w Kępie 
Chwałowskiej i Linowie, pow. Sandomierz

10,000

Prace przedprojektowe i projektowe - rzeka Wisła od 
ujścia Koprzywianki do granicy woj. świętokrzyskiego - 
RZGW 

0,050 0,080

Zabezpieczenie brzegów  - rzeka Wisła od ujścia 
Koprzywianki do granicy woj. świętokrzyskiego - RZGW 

0,500 0,800
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Prace przedprojektowe i projektowe - ujście Wisłoki - 
ujście Koprzywianki (województwo podkarpackie) - 
RZGW

0,500 0,650

Zabezpieczenie brzegów  - ujście Wisłoki - ujście 
Koprzywianki (województwo podkarpackie) - RZGW

5,000 6,500

Prace przedprojektowe i projektowe - ujście 
Koprzywianki - ujście Sanny (województwo 
podkarpackie) - RZGW

0,550 0,850

Zabezpieczenie brzegów  - ujście Koprzywianki - ujście 
Sanny (województwo podkarpackie) - RZGW

5,500 8,500

Prace przedprojektowe i projektowe - rzeka Wisła od 
ujścia Wisłoki do ujścia Koprzywianki (województwo 
świętokrzyskie) - RZGW

0,400 0,550

Zabezpieczenie brzegów  - rzeka Wisła od ujścia 
Wisłoki do ujścia Koprzywianki (województwo 
świętokrzyskie) - RZGW

4,000 5,500

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w dol.
Janiszowskiej zad. I Janiszów-Zabełcze w km 0+000 
(8+080) – 3+820 (11+900), obiekt 1 w km 0+000 -
1+710 pow. Kraśnik

5,220

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w dol.
Janiszowskiej zad.II Zabełcze-Opoka w km 3+820 
(11+900) -7+080 (15+160), obiekt 1 w km 11+900-
13+300 pow. Kraśnik

6,454

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Modernizacja obwałowania wstecznego rz. Sanny w 
dol. Janiszowskiej w km 0+000-8+835, obiekt 4 – 
odbudowa (modernizacja) wału w km 4+550 - 6+220 
pow. Krasnik

4,942
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Modernizacja obwałowania wstecznego rz. Sanny w 
dol. Janiszowskiej w km 0+000-8+835, obiekt 5 – 
odbudowa (modernizacja) wału w km 6+220 - 8+835 
pow. Krasnik

4,217

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w dol.
Janiszowskiej zad. I Janiszów-Zabełcze w km 0+000 
(8+080) – 3+820 (11+900), obiekt 2 w km 1+710 - 
3+820 pow. Krasnik

9,966

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Borów, 
Janiszów, Kosin, 
Zabełcze, Opoka Duża, 
gm. Annopol: Mieszkańcy - 
853 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1329 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 5 
szt, Drogi - 44,16 km, 
Użytki zielone 899 ha

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w dol.
Janiszowskiej zad.II Zabełcze-Opoka w km 3+820 
(11+900) -7+080 (15+160), obiekt 2 w km 13+300 – 
15+160 pow. Kraśnik

9,371

Prace przedprojektowe i projektowe - rzeka Wisła od 
ujścia Koprzywianki do Ujścia Sanny - RZGW

0,100 0,070

Zabezpieczenie brzegów - rzeka Wisła od ujścia 
Koprzywianki do Ujścia Sanny - RZGW

0,800 0,700

Propozycja dodatkowych 
zadań do ujęcia w wykazie 
zadań planowanych do 
wykonania w ramach 
Programu ochrony przed 
powodzią w dorzeczu 
Górnej Wisły" - 5B

Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Wisły w pow. 
Sandomierz Całkowita dł. 13km

25,000

Wykonanie map zagrożenia powodziowego w zlewni 
Wisły - od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny - RZGW

1,208

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Wisły - 
od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny - RZGW

0,090
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II - Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców

do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030
7. Zabezpieczenie przed powodzią 

aglomeracji KATOWICE
0,992 22,800 2,550 26,342

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 
KATOWICE ŚZMiUW w Katowicach

0,000 22,800 2,550

Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

KATOWICE ŚZMiUW w Katowicach
Wykonanie map zagrożenia powodziowego dla 
aglomeracji Katowice, Bytom, Chorzów, Piekary 
Śląskie, Świętochłowice z wykorzystaniem modelowania 
dwuwymiarowego - RZGW

0,992

8. Zabezpieczenie przed powodzią 
aglomeracji BĘDZIN, DĄBROWA 
GÓRNICZA,MYSŁOWICE, 
SOSNOWIEC

15,971 31,000 15,070 62,041

SOSNOWIEC,
Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 
DĄBROWA GÓRNICZA, BĘDZIN, SOSNOWIEC, 
MYSŁOWICE (RZGW Gliwice)

1,500 22,500 0,000

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji Dąbrowa 
Górnicza ŚZMiUW w Katowicach

9,300 8,500 0,000

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji Mysłowice 
ŚZMiUW w Katowicach

1,623 0,000 5,320

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji Sosnowiec 
ŚZMiUW w Katowicach

2,390 0,000 9,750

Wykonanie map zagrożenia powodziowego dla 
aglomeracji Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Sosnowiec 
z wykorzystaniem modelowania dwuwymiarowego - 
RZGW

1,158

9. Zabezpieczenie przed powodzią 
aglomeracji TYCHY

0,333 22,120 15,700 38,153
aglomeracji TYCHY

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji Tychy 
ŚZMiUW w Katowicach

0,000 22,120 15,700

Wykonanie map zagrożenia powodziowego dla 
aglomeracji Tychy z wykorzystaniem modelowania 
dwuwymiarowego - RZGW

0,333

10. Zabezpieczenie przed powodzią 
aglomeracji BIELSKO-BIAŁA

20,210 4,100 20,040 44,350

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji Bielsko 1 653 4 100 20 040Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji Bielsko-
Biała ŚZMiUW w Katowicach

1,653 4,100 20,040

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji BIELSKO-
BIAŁA RZGW Gliwice

18,000 0,000 0,000

Wykonanie map zagrożenia powodziowego dla 
aglomeracji Bielsko-Biała z wykorzystaniem 
modelowania dwuwymiarowego - RZGW

0,557

11. Zabezpieczenie przed powodzią 
aglomeracji krakowskiej

70,024 894,160 615,000 1 579,184

Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa 
powodziowego Miasta Krakowa

2,000 0,000 0,000

Opracowanie koncpcji zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego zlewni rzeki Rudawy, Dłubni, 
Prądnika, Wilgi oraz przebudowa koryt rzek i potoków 
42,3 km za kwotę 39 960 tyś. zł.

0,000 40,460 0,000

42,3 km za kwotę 39 960 tyś. zł.
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Zbiorniki małej retencji 5 szt.  (zbiorniki: Węgrzce, 
Pychowice, Bieżanów,  Piekary, Tonie) za kwotę 51 200 
tyś. zł. oraz budowa pompowni Kostrze  [1 szt.] 

0,000 53,700 0,000

Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta 
Krakowa  poprzez regulacje koryt rzek i potoków

0,000 0,000 15,000

Prace przedprojektowe i projektowe RZGW Kraków 4 500 0 000 0 000Prace przedprojektowe i projektowe RZGW Kraków 4,500 0,000 0,000
Prace przedprojektowe i projektowe stopień wodny 
Niepołomice RZGW Kraków

20,000 0,000 0,000

Zabezpieczenie brzegów rzeki Wisły RZGW Kraków 4,200 0,000 0,000
Modernizacja SW Kościuszko 7,700 0,000 0,000
Modernizacja SW Dąbie 15,800 0,000 0,000
Modernizacja SW Przewóz 14,700 0,000 0,000
Budowa stopnia wodnego Niepołomice 0,000 200,000 0,000
Budowa Kanału Krakowskiego 600 000 600 000Budowa Kanału Krakowskiego 600,000 600,000
Wykonanie map zagrożenia powodziowego dla 
aglomeracji Kraków z wykorzystaniem modelowania 
dwuwymiarowego - RZGW

1,124

12. Zabezpieczenie przed powodzią 
aglomeracji tarnowskiej - MZMiUW

24,349 15,750 7,000 47,099

Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa 
powodziowego Miasta Tarnowa oraz przebudowa 

13,600 0,000 0,000

obwałowań 7,7 km za kwotę                                             
13 100 tyś. zł. 
Przebudowa koryt rzek i potoków 5,5 km za kwotę           
10 000 tyś. zł. 

10,000 0,000 0,000

Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa 
powodziowego Miasta Tarnowa oraz budowa nowych 
obwałowań 2,2 km za kwotę                                             
5 500 tyś. zł. 

0,000 5,750 0,000

5 500 tyś. zł. 
Przebudowa koryt rzek i potoków 7,6 km za kwotę 9 
000  tyś. zł. 

0,000 9,000 0,000

Poprawa bezpieczeństwa powodziowego 
MiastaTarnowa  poprzez regulacje koryt rzek i potoków

0,000 0,000 6,000

Wykupy i wywłaszczenia terenu pod inwestycje 
zabezpieczenia przed powodzią aglomeracji 
małopolskich

0,500 1,000 1,000

małopolskich
Wykonanie map zagrożenia powodziowego dla 
aglomeracji Tarnów z wykorzystaniem modelowania 
dwuwymiarowego - RZGW

0,249

13. Ochrona przeciwpowodziowa miasta 
Kielce

0,634 36,600 0,000 37,234

Koncepcja ochrony przeciwpwodziowej miasta Kielce 0,330

Ochrona przeciwpowodziowa miasta Kielce 36,600
Wykonanie map zagrożenia powodziowego dla 
aglomeracji Kielce z wykorzystaniem modelowania 
dwuwymiarowego - RZGW

0,304

14. Ochrona przed powodzią miasta 
Rzeszowa

94,483 41,000 0,000 135,483
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie do 2013 2014-2020 2021-2030Zadania składoweL.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Etap I Zabezpieczenie przed powodzią miasta 
Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta 
rzeki Strug (w tym przedsięwzięcie inwestycyjne) - Strug 
– etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie 
przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug 
na długości 8 62 km oraz obustronna odcinkowa

42,431

na długości 8,62 km oraz obustronna odcinkowa 
budowa obwałowania rzeki w km 0+000 – 8+620 na 
terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Biała, 
Tyczyn, Budziwój, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie 
PZMiUW Rzeszów
Etap II - Zabezpieczenie przed powodzią miasta 
Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta 
rzeki Strug (w tym przedsięwzięcie inwestycyjne) - Strug 

etap II odcinkowa przebudowa kształtowanie

41,000

– etap II – odcinkowa przebudowa – kształtowanie 
przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug 
na długości 7,905 km oraz obustronna odcinkowa 
budowa obwałowania rzeki w km 8+620 - 16+525 na 
terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Biała, 
Tyczyn, Budziwój, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie  
PZMiUW Rzeszów
Etap II -  Przyrwa - zabezpieczenie przed powodzią 50,000
terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Przyrwa na 
terenie miasta Rzeszowa. (projekt realizowany wspólnie 
z UM Rzeszowa)
Usuwanie szkód powodziowych na terenie miasta 
Rzeszowa
Prace przedprojektowe i projektowe - rzeka Wisłok - 
RZGW

0,200

Zabezpieczenie brzegów - rzeka Wisłok - RZGW 0,800Zabezpieczenie brzegów  rzeka Wisłok  RZGW 0,800
Modernizacja SW Rzeszów 0,750
Wykonanie map zagrożenia powodziowego dla 
aglomeracji Tarnobrzeg z wykorzystaniem modelowania 
dwuwymiarowego - RZGW

0,302
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III - Obniżenie zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym

do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie Zadania składowe do 2013 2014-2020 2021-2030
15. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Małej Wisły (bez zlewni Iłownicy),
92,091 78,770 65,650 236,511

Ograniczenie zagrożenia powodziowego zlewni rzeki 38 081 58 970 52 950

L.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Ograniczenie zagrożenia powodziowego zlewni rzeki 
Mała Wisła ŚZMiUW w Katowicach

38,081 58,970 52,950

Ograniczenie zagrożenia powodziowego zlewni rzeki 
Mała Wisła RZGW Gliwice dokumentacja i roboty 
budowlane oraz wykup gruntów

42,000 13,000 0,000

Ograniczenie zagrożenia powodziowego zlewni rzeki 
Knajka dokumentacja i roboty budowlane oraz wykup 
gruntów ŚZMiUW w Katowicach

12,010 6,800 12,700

g
16. Ochrona przed powodzią w zlewni 

Iłownicy, w tym zbiornik międzyrzecki 
na Jasienicy

25,781 221,331 34,740 281,852 zbiornik o pojemności 1.56 
mln m3 i powierzchni 87 ha

Ograniczenie zagrożenia powodziowego zlewni rzeki 
Iłownicy dokumentacja, roboty budowlane i wykup 
gruntów

25,781 41,000 34,740

gruntów
Ograniczenie zagrożenia powodziowego zbiornika 
międzyrzeckiego na cieku Jasienickim (Jasienicy)

0,000 180,331 0,000

17. Ochrona przed powodzią w zlewni 
Przemszy, w tym modernizacja 
zbiornika wodnego Kozłowa Góra oraz 
zabezpieczenie przed powodzią miasta 
Jaworzno 

30,294 73,500 0,000 103,794

Ograniczenie zagrożenia powodziowego zlewni rzeki 
Przemszy w tym dokumentacja, roboty budowlane i 
wykup gruntów

18,800 16,000 0,000

Ograniczenie zagrożenia powodziowego zlewni rzeki 
Brynicy w tym dokumentacja, roboty budowlane i wykup 
gruntów

6,684 14,480 0,000

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji Jaworzno 2,280 3,020 0,000Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji Jaworzno 
ŚZMiUW w Katowicach

2,280 3,020 0,000

Wykonanie map zagrożenia powodziowego dla 
aglomeracji Jaworzno z wykorzystaniem modelowania 
dwuwymiarowego - RZGW

0,530

Ograniczenie zagrożenia powodziowego zbiornika 
wodnego Kozłowa Góra dokumentacja i roboty 
budowlane oraz wykupy gruntów

2,000 40,000 0,000

18 O h d d i l i h 2 202 5 672 99 500 107 37418. Ochrona przed powodzią w zlewniach 
rzek II rzędu od Małej Wisły do Skawy 
(bez Soły i Skawy)

2,202 5,672 99,500 107,374

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,052 0,072 1,500

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych (na 15 3 km za kwotę 8 960 tyś zł)

2,150 0,000 0,000
szkód powodziowych (na 15,3 km za kwotę 8 960 tyś zł) 
MZMiUW
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie Zadania składowe do 2013 2014-2020 2021-2030L.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych (na 30,8 km za kwotę 19 290 tyś 
zł) MZMiUW

0,000 5,600 0,000

Kształtowanie koryt rzek i potoków na 140 km za kwotę 
98 000 tyś zł

0,000 0,000 98,000

19 Ochrona przed powodzią w zlewni 39 720 112 674 37 980 190 37419. Ochrona przed powodzią w zlewni 
Soły, w tym modernizacja Kaskady 
Soły

39,720 112,674 37,980 190,374

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,054 0,024 0,000

Prace przedprojektowe i projektowe w zlewni Soły w 
woj. małopolskim - RZGW

0,100 1,000 0,000

Zabezpieczenie brzegów w zlewni Soły w woj. 1,000 7,000 0,000
małopolskim - RZGW
Zabezpieczenie brzegów w zlewni Soły w woj. 
małopolskim - MZMiUW

2,700 2,230 0,000

Ograniczenie zagrożenia powodziowego zlewni rzeki 
Soły (ŚZMiUW W Katowicach) dokumentacja, wykup 
gruntów  i roboty budowlane

7,099 17,420 21,480

Modernizacja Kaskady Soły (Zbiorniki Wodne Tresna, 
Porąbka, Czaniec)

15,000 6,000 0,000
Porąbka, Czaniec)
Prace przedprojektowe i projektowe w zlewni Soły w 
woj. śląskim - RZGW

2,400 8,000 1,500

Zabezpieczenie brzegów w zlewni Soły w woj. śląskim - 
RZGW

10,000 71,000 15,000

Wykonanie map zagrożenia powodziowego w zlewni 
Soły - RZGW

1,273

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Wisły 
Soły RZGW

0,094
Soły - RZGW

20. Ochrona przed powodzią w zlewni 
Skawy

13,529 87,616 11,000 112,145

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,084 0,156 0,000

Prace przedprojektowe i projektowe w zlewni Skawy w 
woj. małopolskim - RZGW

0,700 7,000 1,000

Zabezpieczenie brzegów, modernizacja jazu Grodzisko 7,300 69,000 10,000p g j j
w zlewni Skawy w woj. małopolskim - RZGW

Zabezpieczenie brzegów w zlewni Skawy w woj. 
małopolskim - MZMiUW

4,110 11,460

Wykonanie map zagrożenia powodziowego w zlewni 
Skawy - RZGW

1,238

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Wisły 
Skawy - RZGW

0,097
Skawy - RZGW

21. Ochrona przed powodzią w zlewniach 
rzek II rzędu od ujscia Skawy  do ujścia 
Skawinki wraz ze Skawinką

23,199 1,212 14,200 38,611 2007-2013 jedno zadanie 
za 400 tys. przeszło na 
2014-2020, 2021-2030 
brak zbiornika za 69000 
tys. w pliku
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie Zadania składowe do 2013 2014-2020 2021-2030L.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,456 0,012 0,200

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 32 km za kwotę 22 743 tyś zł

22,743 0,000 0,000

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 0 000 1 200 0 000Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 3,5 km za kwotę 800 tyś zł 
oraz remont 2 śluz wałowych za kwotę 400 tyś zł 

0,000 1,200 0,000

Kształtowanie koryt rzek i potoków na 20 km za kwotę 
14 000 tyś zł

0,000 0,000 14,000

22. Ochrona przed powodzią w zlewniach 
rzek II rzędu od ujscia Skawinki do 

0,792 14,292 83,900 98,984 2014-2020 w pliku jeden 
zbiornik Pasternik, na 
wydruku dwa zbiornikiujścia Potoku Kościelnickiego wydruku dwa zbiorniki, 
2021-2030 na wydruku 
brak zbiornika Sułkowice 
za 77 000 tys.

P d t i d ń i t j h d li ji 0 022 0 192 1 300Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,022 0,192 1,300

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 0,5 km za kwotę 770 tyś zł

0,770 0,000 0,000

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych oraz budowa zbiornika małej 
retencji (zbiornik Pasternik) za kwotę 14 100 tyś zł

0,000 14,100 0,000

retencji (zbiornik Pasternik) za kwotę 14 100 tyś zł

Kształtowanie koryt rzek i potoków na 10 km oraz 
budowa zbiornika małej retencji (zbiornik Sułkowice) za 
kwotę 82 600 tyś zł

0,000 0,000 82,600

23. Ochrona przed powodzią w zlewniach 
rzek II rzędu od ujscia Potoku 
Kościelnickiego do ujścia Dunajca bez 
Uszwicy Raby i Dunajca

20,828 83,796 69,100 173,724 2014-2020 w pliku brak 
zbiornika za 20 000 tys.  
(zbiornik jest na wydruku) 
stąd dwie kwoty, 2021-
2030 j d bi ikUszwicy, Raby i Dunajca 2030 jeden zbiornik 
Szarbia (plik) 19 000 tys., 
dwa zbiorniki (wydruk) 31 
168 tys., stąd dwie kwoty 
2021-2030 - różnica 12 
168 tys.

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,378 1,116 1,100

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 37,3 km za kwotę 18 325 tyś zł

18,325 0,000 0,000

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 67,8 km za kwotę 28 080 tys zł 

0,000 28,080 0,000

Kształtowanie koryt rzek i potoków na 70 km oraz 
budowa zbiornika małej retencji (zbiornik Szarbia) za

0,000 0,000 68,000
budowa zbiornika małej retencji (zbiornik Szarbia) za 
kwotę 68 000 tyś zł
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie Zadania składowe do 2013 2014-2020 2021-2030L.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Przebudowa 1,61 km wałów przeciwpowodziowych za 
kwotę 2 125 tys zł

2,125 0,000 0,000

Przebudowa 34,3 km wałów przeciwpowodziowych za 
kwotę 54 600 tyś zł

0,000 54,600 0,000

24. Ochrona przed powodzią w zlewni 
Raby w tym budowa zbiorników małej

56,456 53,310 77,200 186,966
Raby, w tym budowa zbiorników małej 
retencji

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,900 0,420 1,100

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 37,5 km za kwotę 46 353 tyś zł 

46,353 0,000 0,000

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 0,000 30,890 0,000
szkód powodziowych na 23,2 km oraz budowa zbiornika 
małej retencji (zbiornik Łętownia) za kwotę 30 890 tyś zł

Kształtowanie koryt rzek i potoków na 45 km oraz 
budowa 2 zbiorników małej retencji (zbiornik Trzciana i 
zbiornik Konina) za kwotę 69 500 tyś zł

0,000 0,000 69,500

Prace przedprojektowe i projektowe w zlewni Raby - 
RZGW

0,800 2,000 0,600
RZGW
Zabezpieczenie brzegów w zlewni Raby -  RZGW 6,000 20,000 6,000
Modernizacja ZW Dobczyce - zadanie RZGW 2,300 0,000 0,000
Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Raby - 
RZGW

0,103

25. Ochrona przed powodzią w zlewni 
Uszwicy, w tym budowa zbiorników 
małej retencji

15,670 34,566 64,500 114,736

P d t i d ń i t j h d li ji 0 360 0 456 1 000Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,360 0,456 1,000

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 32,3 km za kwotę 12 310 tyś zł

12,310 0,000 0,000

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 16,8 km oraz budowa zbiornika 
małej retencji (zbiornik Gosprzydowa II) za kwotę 32 

0,000 32,310 0,000

małej retencji (zbiornik Gosprzydowa II) za kwotę 32 
310 tyś zł
Kształtowanie koryt rzek i potoków na 10 km oraz 
budowa 2 zbiorników małej retencji (zbiornik Uszew - 
Leksandrówka, zbiornik Gosprzydowa)   za kwotę 63 

0,000 0,000 63,500

Przebudowa 4,6 km wałów przeciwpowodziowych za 
kwotę 3000 tys zł

3,000 0,000 0,000

Przebudowa 1 5 km wałów przeciwpowodziowych za 0 000 1 800 0 000Przebudowa 1,5 km wałów przeciwpowodziowych za 
kwotę 1 800 tys zł

0,000 1,800 0,000

26. Ochrona przed powodzią w zlewni 
Dunajca bez zlewni Białej, w tym 
zabezpieczenie przed powodzią miasta 
Nowy Sącz

121,472 496,432 107,700 725,604

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,840 2,472 0,900
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do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie Zadania składowe do 2013 2014-2020 2021-2030L.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 53,5 km za kwotę 19 250 tyś zł 
w tym:
Opracowanie koncepcji dla poprawy ochrony 
przeciwpowodziowej dla zadań planowanych  do 
realizacji w latach 2014-2020 dla 74 km

0,500 0,000 0,000

realizacji w latach 2014-2020 dla 74 km
Koncepcja budowy obwałowań rzeki Białka w 
m.Krempachy, Dębno gm.Nowy Targ, pow.nowotarski

0,300

Budowa obwałowań potoku Białka w m. Nowa Biała, 
Krempachy, Dębno gm.Nowy Targ, pow.nowotarski      
[6 km]

24,000

Wykupy i wywłaszczenia terenu pod inwestycje 1,000 2,000 1,000
zabezpieczenia przed powodzią aglomeracji 
małopolskich
Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa 
powodziowego Miasta Nowego Sącza oraz przebudowa 
koryt rzek i potoków 2,6 km za kwotę 4 500 tyś. zł. 
MZMiUW

4,650 0,000 0,000

Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa 
powodziowego Miasta Nowego Sącza oraz przebudowa 

0,000 3,760 0,000
powodziowego Miasta Nowego Sącza oraz przebudowa 
koryt rzek i potoków 22,7 km za kwotę 3 610  tyś. zł. 
MZMiUW
Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta 
Nowego Sącza poprzez regulacje koryt rzek i potoków 
MZMiUW

0,000 0,000 4,000

Prace przedprojektowe i projektowe (rzeki Dunajec, 
Łubinka, Kamienica Nawojowska) RZGW Kraków

2,000 5,000 0,000

Zabezpieczenie brzegów (rzeki Dunajec Łubinka 15 000 45 500 0 000Zabezpieczenie brzegów (rzeki Dunajec, Łubinka, 
Kamienica Nawojowska) RZGW Kraków

15,000 45,500 0,000

Wykonanie map zagrożenia powodziowego dla 
aglomeracji Nowy Sącz z wykorzystaniem modelowania 
dwuwymiarowego - RZGW

0,236

Zlewnia Dunajca od ujścia do Czchowa - MZMiUW 17,650 0,000 0,000
Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 74,2 km za kwotę 40 750 tyś zł p y ę y
w tym:
Opracowanie koncepcji dla poprawy ochrony 
przeciwpowodziowej dla zadań planowanych  do 
realizacji w latach 2021-2030 dla 52 km

0,000 0,200 0,000

Zlewnia Dunajca od ujścia do Czchowa - MZMiUW 0,000 40,550 0,000
Kształtowanie koryt rzek i potoków na 52 km  za kwotę 
36 400 tyś zł

0,000 0,000 36,400

Prace przedprojektowe i projektowe Zlewnia Dunajca 1 200 8 000 1 200Prace przedprojektowe i projektowe - Zlewnia Dunajca 
od ujścia Popradu do Czorsztyna - RZGW

1,200 8,000 1,200

Zabezpieczenie brzegów - Zlewnia Dunajca od ujścia 
Popradu do Czorsztyna - RZGW

12,000 77,000 12,000

Zabezpieczenie brzegów - Zlewnia Dunajca od ujścia 
Popradu do Czorsztyna - MZMiUW

0,500

Prace przedprojektowe i projektowe - Zlewnia Dunajca 
powyżej ZW Czorsztyn - RZGW

0,600 3,500 1,200

- 21 -



do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie Zadania składowe do 2013 2014-2020 2021-2030L.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Zabezpieczenie brzegów - Zlewnia Dunajca powyżej 
ZW Czorsztyn - RZGW

6,000 34,000 12,000

Zabezpieczenie brzegów - Zlewnia Dunajca powyżej 
ZW Czorsztyn - MZMiUW

0,600

Budowa 2,7 km wałów przeciwpowodziowych za kwotę 
25 105 tyś zł w tym: Opracowanie koncepcji dla

7,000 0,000 0,000
25 105 tyś zł w tym: Opracowanie koncepcji dla 
poprawy ochrony przeciwpowodziowej dla zadań 
planowanych  do realizacji w latach 2014-2020 dla 60 
km, Prace przedprojektowe i Zabezpieczenie brzegów - 
zlewnia Dunajca do Czchowa
Przebudowa  41,7 km  wałów przeciwpowdziowych za 
kwotę 72 250 tyś zł

0,000 72,250 0,000

Przebudowa 11,5 km wałów przeciwpowdziowych za 0,000 0,000 17,000
kwotę 17 000 tyś zł
Zlewnia Dunajca od Czchowa do ujścia Popradu - 
MZMiUW - Budowa 2,7 km nowych obwałowań na 
rzece Poprad w msc. Muszyna 

23,605 0,000 0,000

Prace przedprojektowe i projektowe - Zlewnia Dunajca 
od Czchowa do ujścia Popradu (w tym zlewnia 
Łososiny) - RZGW

1,400 5,500 0,500

Zabezpieczenie brzegów - Zlewnia Dunajca od 14,000 54,000 5,000Zabezpieczenie brzegów  Zlewnia Dunajca od 
Czchowa do ujścia Popradu (w tym zlewnia Łososiny) - 
RZGW

14,000 54,000 5,000

Zlewnia Dunajca od ujścia Popradu do źródeł - 
MZMiUW w tym: Koncepcja budowy obwałowań potoku 
Czarny Dunajec w m.Ludźmierz, Krauszów, Długopole 
gm.Nowy Targ pow.nowotarski i Budowa obwałowań 
potoku Czarny Dunajec w m.Ludźmierz, Krauszów, 
Długopole gm Nowy Targ pow nowotarski [5 km] oraz

0,000 70,900 0,000

Długopole gm.Nowy Targ pow.nowotarski  [5 km] oraz 
Koncepcja budowy obwałowań rzeki Dunajec 
m.Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna, Harklowa, 
Knurów gm.Nowy Targ pow. nowotarski i Budowa 
obwałowań rzeki Dunajec m.Waksmund, Ostrowsko, 
Łopuszna, Harklowa, Knurów gm.Nowy Targ pow. 
nowotarski [14 km]
Prace przedprojektowe i projektowe - Zlewnia Dunajca 0,800 4,500 1,500p p j p j j
od ujścia Popradu do żródeł - RZGW
Zabezpieczenie brzegów - Zlewnia Dunajca od ujścia 
Popradu do żródeł  - RZGW

8,000 43,000 15,000

Wykonanie map zagrożenia powodziowego w zlewni 
Dunajca - RZGW

3,605

Wykonanie map ryzyka powdziowego w zlewni Dunajca -
RZGW

0,286

27 Ochrona przed powodzią w zlewni 116 946 178 140 148 700 443 78627. Ochrona przed powodzią w zlewni 
Białej, w tym budowa zbiorników małej 
retencji

116,946 178,140 148,700 443,786

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

2,200 2,040 2,200

Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 16,1 km oraz budową trzech 
zbiorników małej retencji za kwotę 110 946 tyś zł

110,946 0,000 0,000
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Kształtowanie koryt rzek i potoków wraz z usuwaniem 
szkód powodziowych na 154,2 km za kwotę 96 600 tys 
zł

0,000 96,600 0,000

Kształtowanie koryt rzek i potoków na 95 km oraz 
budowa 3 zbiorników małej retencji za kwotę 135 500 
tyś zł (Kształtowanie koryt rzek i potoków 95 km

0,000 0,000 135,500

tyś zł (Kształtowanie koryt rzek i potoków  95 km, 
budowa zbiornika małej retencji- zbiornik Ciężkowice, 
budowa zbiornika małej retencji- zbiornik Banicka Góra, 
budowa zbiornika małej retencji- zbiornik Florynka)

Budowa i przebudowa 11,1 km wałów 
przeciwpowodziowych za kwotę 52 000 tyś zł w tym: 
(Budowa i przebudowa wałów rzeki Białej 

0,500 52,000 0,000

gm.Pleśna,Tuchów , Ciężkowice  [9,2 km] i budowa 
nowych obwałowań 1,9km w m.Biała Niżna  [1,9 km])
Prace przedprojektowe i projektowe - Zlewnia Białej 
Tarnowskiej - RZGW

0,300 2,500 1,000

Zabezpieczenie brzegów - Zlewnia Białej Tarnowskiej  - 
RZGW

3,000 25,000 10,000

28. Ochrona od powodzi w zlewniach 
Nidzicy, Kanału Strumień oraz 

115,000 0,000 0,000 115,000
Nidzicy, Kanału Strumień oraz 
Koprzywianki i Opatówki

Rozbudowa prawego i lewego wału rz. Nidzicy, gm. 
Bejsce, m. Kazimierza Wielka, Skalbmierz, pow. 
Kazimierza Wielka w km rzeki:

8,000

Kazimierza Wielka w km rzeki:
4+000 – 6+300 (wał prawy)
30+000 – 30+500 (wał prawy)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału 
Strumień w km 12+980 – 41+845 – zad. II na terenie 
gmin Pacanów, Solec Zdrój i Nowy Korczyn, pow. 
Busko-Zdrój
Całkowita dł.  28,865 km

100,000

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości 
Trzykosy, gm. Koprzywnica  pow. Sandomierz
Budowa wału dł. 0,6km

2,000

Udrożnienie rzeki Opatówki Wąworków – Opatów
( d l 1M j O i d W k i )

5,000
(od ul. 1Maja w Opatowie do mostu w Wąworkowie) 
pow. Opatów
na dł 2,5 km

29. Ochrona od powodzi w dorzeczu rz. 
Nidy

42,724 53,800 35,300 131,824
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Budowa lewego wału rzeki Branki, m. Skowronno, gm. 
Pińczów, pow. Pińczów w km rzeki 
1+290 – 1+380 
Całkowita dł.  0,09 km

0,180

Koncepcja modernizacji lewego wału rz. Nidy, pow. 
Pińczów, pow. Jędrzejów w km rzeki 
66+000 – 74+000
83+300 – 88+100
98+500 – 103+000
Całkowita dł.  13,7 km

7,000

Budowa prawego wału rzeki Nidy w m. Morsko Górne 
gm Sobków pow Jędrzejów w km rzeki

1,000
gm. Sobków pow. Jędrzejów w km  rzeki
98+740 – 99+240
Całkowita dł.  0,5 km

Koncepcja modernizacji lewego wału rz. Nidy, pow. 
Pińczów, pow. Jędrzejów w km rzeki 
70+500 – 75+500
82+000 – 89+000

6,000

95+000 – 98+000
Całkowita dł.  11,862 km

Prace przedprojektowe i projektowe - zlewnia Nidy 
(Program Zrównoważony rozwój…) - RZGW

3,350

Zabezpieczenie brzegów zlewnia Nidy (Program 
Zrównoważony rozwój…)  - RZGW

21,000
Zrównoważony rozwój…)   RZGW

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Nidy - 
RZGW

0,036

Wykonanie map zagrożenia powodziowego w zlewni 
Mierzawy - RZGW

0,144

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni 0 014Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni 
Mierzawy - RZGW

0,014

Budowa zbiornika „Lisów - Piotrkowice” 
(rz. Morawka)

15,300

Budowa prawego wału rzeki Nidy, m. Brzegi gm. 
Sobków pow. Jędrzejów w km rzeki

2,000
p ę j

107+050 – 108+050
Całkowita dł.  1,0 km

Budowa zbiornika
„Wierna Rzeka” 
(rz. Łososina)

15,000
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Budowa zbiornika „Mójcza” 
(rz. Lubrzanka)

40,800

Budowa zbiornika „Danków-Smyków” 
(rz. Czarna Nida)

20,000
(rz. Czarna Nida)

30. Ochrona od powodzi w dorzeczu rz. 
Czarnej Staszowskiej

36,210 68,000 94,015 198,225

Budowa prawego i lewego wału rz. Wschodniej,  pow. 
Staszów w km rzeki
0+000 – 11+000
Całko ita dł 22 0 km

30,000

Całkowita dł.  22,0 km

Koncepcja regulacji  rzeki Łagowicy w km 3+600 – 
26+600 na terenie gmin Łagów i Raków Całkowita dł.  
23 km

46,000

Prace przedprojektowe i projektowe - Program dla 
Czarnej Staszowskiej - RZGW

0,600 2,000
j j

Zabezpieczenie brzegów - Program dla Czarnej 
Staszowskiej -  RZGW

2,400 20,000

Modernizacja ZW hańcza 3,200
Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni 
Czarnej Staszowskiej - RZGW

0,010

Budowa zbiornika „Zagrody” 
(rz. Wschodnia)

25,125

Budowa zbiornika „Przybynów” 
(rz. Sanica)

31,050

Budowa zbiornika „Brzozówka” 
(rz. Wschodnia)

20,340

Budowa zbiornika „Gnojno” 
( W h d i )

17,500
(rz. Wschodnia)

31. Ochrona od powodzi w dorzeczu rz. 
Łęg

9,347 0,435 101,709 111,491

Łęg - modernizacja obwałowań w km: lewy 10+000-
21+692 i prawy 11+000-19+570 w miesjcowości 
Zabrnie - Jamnica PZMiUW w Rzeszowie

30,400

Łęg - budowa nowego lewego wału rzeki w km 21+692- 2,400Łęg  budowa nowego lewego wału rzeki w km 21 692
22+500 na terenie miejscowości Krawce PZMiUW w 
Rzeszowie

2,400

Łęg – Klewiec - zabezpieczenie przeciwfiltracyjne 
obwałowań w km 0+000 – 7+740 L i 0+000 – 7+740 P 
–– miejscowości: Krawce gm. Grębów, Buda Stalowska 
gm. Nowa Dęba  PZMiUW w Rzeszowie

30,000
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Doprowadzalnik Łęg – Klewiec – odbudowa 
doprowadzalnika w km 0+300 – 7+740 – miejscowości: 
Krawce gm. Grębów, Buda Stalowska gm. Nowa Dęba 
PZMiUW Rzeszów

5,952

Murynia - Odcinkowa regulacja potoku Murynia w km 
0+000-9+200 w m Wilcza Wola gm Dzikowiec oraz w

8,000
0+000-9+200 w m. Wilcza Wola gm. Dzikowiec oraz w 
m. Krzątka, Rusinów, Brzostowa Góra, Wola 
Rusinowska gm. Majdan Królewski PZMiUW Rzeszów

Osa - modernizacja prawego wału w km 0+000-1+320 
na terenie miejscowości Zaleszany  PZMiUW w 
Rzeszowie

2,000

Osa – regulacja rzeki w km 0+000-10+900 łącznie z 8,720
budową przepompowni m. Kępie Zaleszańskie, Kotowa 
Wola, Obojnia gmina Zaleszany  PZMiUW w Rzeszowie

Potok Miętus - regulacja potoku w km 0+000-9+050 na 
terenie miejscowości Zabrnie PZMiUW w Rzeszowie

8,100

Potoku Przyrwa Nil - regulacja potoku w km 24+300-
26+350 i modernizacja w km 17+800-19+260 na terenie 

3,200
26+350 i modernizacja w km 17+800 19+260 na terenie 
miejscowości Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa M. 
PZMiUW w Rzeszowie
Potok Górnianaka - regulacja potoku w km 1+560-
2+170 i 4+030-4+440 na terenie miejscowości 
Kolbuszowa Górna PZMiUW w Rzeszowie

0,900

Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów, Badanie 
stanu technicznego wałów  p.pow. w dorzeczu rz. Łęg - 
29 km PZMiUW

1,235 0,435 10,037

29 km PZMiUW
Kształtowanie koryt potoków wraz z usuwaniem szkód 
powodziowych na odcinku 4,3 km  PZMiUW

0,112

32. Ochrona od powodzi w dorzeczu rz. 
Trześniówki

1,102 107,605 3,074 111,781

Prace przedprojektowe i projektowe - zlewnia 
Trześniówki - RZGW

0,100

Zabezpieczenie brzegów - zlewnia Trześniówki - RZGW 0 950Zabezpieczenie brzegów - zlewnia Trześniówki - RZGW 0,950

Trześniówka - modernizacja obwałowań w km: lewy 
13+250-30+000 i prawy 12+800-30+000 na terenie 
miejscowości Stale-Durdy PZMiUW w Rzeszowie

50,900

Trześniówka - modernizacja obwałowań w km: lewy 
3+000-4+700 i prawy 3+000-4+800 na terenie 
miejscowości Durdy, Babule PZMiUW w Rzeszowie

5,250

Trześniówka IV – obustronne zabezpieczenie 
obwałowań rzeki wał L w km 30+000 – 33+300 wał P w 
km 30+000 – 33+100; 0+000 – 3+000 – L i P w 
miejscowości Durdy gm. Baranów Sandomierski 
PZMiUW w Rzeszowie

25,000

Rzeka Dąbrówka – odbudowa koryta rzeki w km 4+750 
– 8+500 – w miejscowości Stale – Bukie gm. Nowa 
Dęba PZMiUW w Rzeszowie

3,000

Dęba PZMiUW w Rzeszowie
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Dąbrówka - modernizacja obwałowań w km 0+000-
1+000 na terenie miejscowości miejscowości Stale 
PZMiUW w Rzeszowie

3,000

Potok Graniczny II - regulacja potoku w km 0+000-
2+460 na terenie miejscowosci Buda Stalowowolska  
PZMiUW w Rzeszowie

2,200

PZMiUW w Rzeszowie
Potok Dęba - regulacja potoku w km 0+000-8+750 wraz 
modernizacją jazu w km 2+500 na terenie miejscowości 
Alfredówka i Nowa Dęba PZMiUW w Rzeszowie

8,000

Rzeka Dąbrówka - regulacji rzeki w km 8+500-11+500 
na terenie miejscowości Buda Stalowowolska PZMiUW 
w Rzeszowie

2,700

Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów, Badanie 
stanu technicznego wałów  p.pow. w dorzeczu rz. 
Trześniówki - 3,5 km PZMiUW

0,052 10,255 0,374

33. Ochrona od powodzi w dorzeczu rz. 
Wisłoki w tym budowa zbiorników 
retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla

349,485 1 247,134 1 204,496 2 801,115

Zbiornik wodny Kąty-Myscowa 835,200Zbiornik wodny Kąty Myscowa 835,200

Prace przedprojektowe zbiornik wodny Kąty-Myscowa; 
Projekt budowlany, wykonawczy i pozwolenia na 
budowę zbiornika Kąty-Myscowa

28,300

Zbiornik wodny Dukla prace przedprojektowe 6 500Zbiornik wodny Dukla - prace przedprojektowe 6,500

Zbironik wodny Dukla 651,500

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy 
Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki (w 
tym trzy nw. przedsięwzięcia inwestycyjne)

 - Wisłoka I – modernizacja przeciwfiltracyjne 
zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w 
km 8+800 – 16+074 wraz z budową dróg przywałowych 
w miejscowości Chrząstów - Złotniki gm Mielec i w m

89,331

w miejscowości Chrząstów - Złotniki gm Mielec i w m. 
Brzyście gm. Gawłuszowice woj. podkarpackie 
PZMiUW w Rzeszowie
 - Wisłoka II  - budowa prawostronnego obwałowania 
rzeki Wisłoki w km 16+074 – 19+900 wraz z budową 
ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie 
powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca 
woj. podkarpackie. PZMiUW w Rzeszowie
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 - Wisłoka III - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie 
lewostronego obwałowania rzeki Wisłoki  w km 15+200 - 
16+050 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki 
Wisłoki w km 16+050 - 17+900 na terenie m. 
Rzędzianowice, Wola Mielecka gm. Mielec woj. 
podkarpackie PZMiUW w Rzeszowiepodkarpackie PZMiUW w Rzeszowie
Wielopolka - ochrona przed powodzią zlewni rzeki-  
Budowa obwałowań, bulwarów, regulacja koryt rzek: 
Wielopolka, Zawadka,  Budzisz, Bystrzyca, 
Niedźwiadka, Malanka i Nockowa na terenie gmin: 
Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce, Sędziszów Młp., 
Iwierzyce, Ostrów i Dębica PZMiUW Rzeszów 

109,563

Regulacja potoku Olszynka w km 1+300 – 2+000 w 0,630
miejscowości Siepietnica gm. Skołyszyn, woj. 
Podkarpackie PZMiUW w Rzeszowie
Olszynka - regulacja potoku w km 5+300 – 6+570 w 
miejscowości Święcany gm. Skołyszyn, woj. 
Podkarpackie PZMiUW w Rzeszowie

1,200

Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - 
budowa nowego prawego wału w km 6+702-8+822 na 
terenie miasta Mielec PZMiUW w Rzeszowie

6,400

terenie miasta Mielec PZMiUW w Rzeszowie
Budowa lewostronnego obwałowania Wisłoki w km 53 + 
800 – 55+ 300 w miejscowościach: Straszęcin, 
Zawierzbie, Żyraków na terenie gminy Żyraków 
PZMiUW w Rzeszowie

10,335

Przebudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki 
w km 119+309-120+125 na terenie Osieka Jasielskiego 
PZMiUW w Rzeszowie

2,574

Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni 14 000Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni 
potoku Zawadka, na terenie  gminy Dębicy i gminy 
Ropczyce PZMiUW w Rzeszowie

14,000

Regulacja potoku Chlebianka w km 16+500-18+300 w 
miejscowości Łubienko, gmina Tarnowiec PZMiUW w 
Rzeszowie

1,440

Regulacja potoku Szebnianka w km 1+617÷2+500 w 
miejscowości Moderówka, gmina Jedlicze PZMiUW w 

0,800
j g

Rzeszowie
Prace przedprojektowe i projektowe - zlewnia Jasiołki - 
RZGW

0,300 0,200 0,800

Zabezpieczenie brzegów  - zlewnia Jasiołki - RZGW 3,000 2,000 8,000
Prace przedprojektowe i projektowe - zlewnia Wisłoki 
bez Ropy i Jasiołki - RZGW

0,400 1,500

Zabezpieczenie brzegów  - zlewnia Wisłoki bez Ropy i 
Jasiołki - RZGW

4,000 15,000
Jasiołki - RZGW
Prace przedprojektowe i projektowe - zlewnia Ropy, 
woj. podkarpackie - RZGW

0,050 0,100

Zabezpieczenie brzegów - zlewnia Ropy, woj. 
podkarpackie - RZGW

0,500 0,500
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Ochrony przed powodzią terenów położonych na terenie 
miasta Jasła w zlewni rzek Wisłoki, Ropy, Jasiołki oraz 
potoku Warzyckiego wraz z ich dopływami. Etap I - 
Budowa, modernizacja, wałów rzek Wisłoki, Jasiołki, 
Ropy oraz potoków Warzyckiego i Słonego oraz 
odcinkowe zabezpieczenie brzegów Wisłoki i potoku

100,000

odcinkowe zabezpieczenie brzegów Wisłoki i potoku 
Warzyckiego   PZMiUW w Rzeszowie

Prace przedprojektowe i Zabezpieczenie brzegów - 
zlewnia Jasiołki

2,200

Prace przedprojektowe i Zabezpieczenie brzegów - 
zlewnia Wisłoki bez Ropy i Jasiołki

16,500

Prace przedprojektowe i zabezpieczenie brzegów 0,600
Ochrony przed powodzią terenów położonych na terenie 
miasta Jasła w zlewni rzek Wisłoki, Ropy, Jasiołki oraz 
potoku Warzyckiego wraz z ich dopływami. Etap II - 
Budowa, modernizacja, wałów rzek Wisłoki, Jasiołki, 
Ropy oraz odcinkowe zabezpieczenie brzegów Wisłoki  
PZMiUW w Rzeszowie

100,000

Wisłoka - Tuszyma - modernizacja prawego wału 3,500Wisłoka  Tuszyma  modernizacja prawego wału 
Wisłoki w km 0+000 - 1+800 na terenie  miejscowości 
Tuszyma PZMiUW w Rzeszowie

3,500

Wisłoka - Boża Wola - modernizacja lewego wału 
Wisłoki w km 4+115 - 7+600 na terenie  miejscowości 
Książnice i Boża Wola PZMiUW w Rzeszowie

7,000

Wisłoka - Brzostek - budowa wału rzeki w km 87+600-
89+300 i wałów cofkowych na potokach Słony 650 m i

13,500
89+300 i wałów cofkowych na potokach Słony 650 m i 
Gogołówka 250 m na terenie m. Brzostek PZMiUW w 
Rzeszowie
Wisłoka - modernizacja lewego wału w km 6+200-
6+300 i 7+100-7+825 na terenie miejscowości Pławo 
PZMiUW w Rzeszowie

1,300

Wisłoka - modernizacja prawego wału w km 0+000-
8+200 na terenie miasta Jasło PZMiUW w Rzeszowie

12,300

Wisłoka - modernizacja prawego wału w km 0+000-
1+100 na terenie miasta Dębica PZMiUW w Rzeszowie

1,650

Stary Breń - modernizacja prawego wału w km 0+000- 
13+530 na terenie miejscowości Gawłuszowice, 
Sadkowa Góra, Gliny Małe, Borowa i Czermin PZMiUW 
w Rzeszowie

5,250

Stary Breń V - budowa nowych obwałowań rzeki w km 35 000Stary Breń V - budowa nowych obwałowań rzeki w km 
15+920 - 19+700 na terenie m. Łysaków i Czermin 
PZMiUW w Rzeszowie

35,000

Ochrony przed powodzią terenów położonych na terenie 
miasta Jasła w zlewni rzek Wisłoki, Ropy, Jasiołki oraz 
potoku Warzyckiego wraz z ich dopływami. Etap III - 
Budowa, modernizacja, wałów rzek Wisłoki oraz 
odcinkowe zabezpieczenie brzegów Wisłoki - PZMiUW 

R i

112,771

w Rzeszowie
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Stary Breń IV - odbudowa lewego wału w km 3+500 - 
11+046 i prawego w km 7+000 - 13+530 na terenie m. 
Gliny Wielkie, Gliny Małe, Sadkowa Góra i Borowa 
PZMiUW w Rzeszowie

30,000

Potok Kawęczyńsko-Wampierzowski w km  0+000 – 
6+440 - odbudowa potoku na terenie Gminy Czermin -

5,152
6+440 - odbudowa potoku na terenie Gminy Czermin - 
Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Gmina 
Wadowice Górne - Kawęczyn, Wampierzów PZMiUW w 
Rzeszowie
Potok Stara Wiśnia w km 0+000 – 14+620 - odbudowa 
potoku na terenie Gminy Czermin - Czermin, Trzciana, 
Gmina Mielec - Wola Mielecka, Rydzów, Gmina 
Wadowice Górne – Grzybów PZMiUW w Rzeszowie

11,700

 Potok Stary Breń  w km 0+000 – 26+980 - odbudowa 
potoku na terenie Gminy Gawłuszowice –  Ostrówek, 
Gmina Borowa - Gliny Małe, Sadkowa Góra, Borowa,   
Gmina Czermin - Łysaków, Czermin, Szafranów, Breń 
Osuchowski PZMiUW w Rzeszowie

21,584

Potok Brnik + odpływ - modernizacja potoku w km 
0+000-12+340 i odpływ w km 0+000-0+230 na terenie 

11,300
0+000 12+340 i odpływ w km 0+000 0+230 na terenie 
miejscowości Gliny Małe, Gliny Wielkie, Łysakówek, 
Łysaków, Szafranów, Ziempniów PZMiUW w 
Rzeszowie
Łukawiec - modernizacja potoku w km 0+000-13+850 
na terenie miejscowości Czermin, Trzciana, Orłów, 
Wola Pławska, Rzędzianowice, Wola Mielecka 
PZMiUW w Rzeszowie

12,500

Kiełkowski budowa nowych obwałowań L i P w km 7 800Kiełkowski - budowa nowych obwałowań L i P w km 
0+130-1+430 na terenie miejscowości Boża Wola 
PZMiUW w Rzeszowie

7,800

Potok Kiełkowski - modernizacja potoku wkm 0+130-
5+600 na terenie miejscowości Boża Wola, Goleszów, 
Zaborcze PZMiUW w Rzeszowie

4,900

Ropa - modernizacja obwałowania w km: lewy 0+000-
3+550 i prawy 0+000-1+140 na terenie miejscowości 

7,000
p y j

Trzcinica, Byście PZMiUW w Rzeszowie
Ropa - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy w km 
6+750 - 11+500 na terenie m. Trzcinica i Przysieki

15,000

Jasiołka - modernizacja obwałowania w km: lewy 0+000-
2+390 i prawy 0+000-2+385 na terenie miasta Jasło 
PZMiUW w Rzeszowie

7,000

Warzycki - modernizacja obwałowania w km: lewy 
0+000-0+915 i prawy 0+000-0+942 na terenie miasta

2,800
0+000-0+915 i prawy 0+000-0+942 na terenie miasta 
Jasło PZMiUW w Rzeszowie
Regulacja - odbudowa potoku Szebnianka w km 2+800-
3+800 w miejscowości Chrząstówka, gmina Jasło 
PZMiUW w Rzeszowie

0,800

Regulacja potoku Tyśmionka w km 0+000÷4+000 w 
miejscowości Osiek Jasielski, gmina Osiek Jasielski, 
powiat Jasło PZMiUW w Rzeszowie

3,600
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Regulacja potoku Pielgrzymski w km 0+000÷2+400 w 
miejscowości Pielgrzymka, gmina Osiek Jasielski, 
powiat Jasło PZMiUW w Rzeszowie

2,200

Regulacja  odcinkowa potoku Grobla w km 3+200-
4+500 w miejscowości Wola Dębowiecka, gmina 
Dębowiec PZMiUW w Rzeszowie

1,040

Dębowiec PZMiUW w Rzeszowie
Potok Dąbrówka w km 1+695÷1+970 dz. nr 674 w 
miejscowości Duląbka, gmina Dębowiec PZMiUW w 
Rzeszowie

0,250

Regulacja potoku Budzisz w m. Borek Wielki i 
Sędziszów Młp. Gmina Sędziszów Młp. km 2+750 – 
4+750 PZMiUW w Rzeszowie

1,600

Potok Dębrna - Młynówka w km 1+400-2+100 w m. 0,600
Brzostek gm. Brzostek PZMiUW w Rzeszowie
Potok Przymiarki - w km 0+000-0+200 w m. Pilzno gm. 
Pilzno PZMiUW w Rzeszowie

0,220

Potok Ruda - regulacja potoku w km 3+620-4+970 i 
modernizacja potoku w km 0+950-3+320 i 4+970-5+750 
na terenie miejscowości Rzemień, Dobrynin PZMiUW w 
Rzeszowie

4,300

Potok Tuszymka - modernizacja potoku w km 31+300- 3,600Potok Tuszymka  modernizacja potoku w km 31+300
35+350 na terenie miejscowości Przedbórz, Bukowiec, 
Kolbuszowa Górna PZMiUW w Rzeszowie

3,600

Prace przedprojektowe i zabezpieczenie brzegów - 
zlewnia Wisłoki bez Ropy i Jasiołki

8,800

Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,330 0,840 0,400

Potok Olszynka w km 14+300 -14 +600                           
[0 3 km]

0,900
[0,3 km]
Potok MĘCIANKA w km 0+000-1+930 w m. Męcina 
Wielka, gm.Sękowa, pow.gorlicki   [1,9 km]

0,900

Opracowanie koncepcji dla poprawy ochrony 
przeciwpowodziowej dla zadań planowanych  do 
realizacji w latach 2021-2030

0,100

Potok Olszynka w km 12+000 - 14+300; 14+600 - 
29+100  - modernizacja koryta [ 16,8 km]

6,000
j y [ ]

Potok Czermianka w km 4+300 - 8+350  - modernizacja 
koryta [4 km]

3,500

Kształtowanie koryt rzek i potoków  15 km 10,500
Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka  
msc.Libusza,Korczyna gm.Biecz pow.gorlicki                
[3,7 km]

12,200

Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego potoku 
Libuszanka w km wału 1+045 – 1+660 w m Libusza

2,500
Libuszanka w km wału 1+045 – 1+660 w m. Libusza, 
gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. Małopolskie       [0,6 km]

Koncepcja budowy obwałowań Ropy  w m.Libusza, 
Strzeszyn gm.Biecz, pow.gorlicki

0,300

Budowa obwałowań rzeki Ropy w m.Libusza, Strzeszyn 
gm.Biecz pow.gorlicki                    [0,8km]

10,400

Prace przedprojektowe i projektowe - zlewnia Ropy, 
j ł l ki RZGW

0,250 0,400
woj.. małopolskie - RZGW
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Zabezpieczenie brzegów  - zlewnia Ropy, woj.. 
małopolskie - RZGW

2,000 4,000

Opracowanie koncepcji dla poprawy ochrony 
przeciwpowodziowej dla zadań planowanych  do 
realizacji w latach 201-2020 dla 47 km

0,300

Opracowanie koncepcji dla poprawy ochrony 0 150Opracowanie koncepcji dla poprawy ochrony 
przeciwpowodziowej dla zadań planowanych  do 
realizacji w latach 2021-2030 dla 25 km

0,150

Potok Czarna w km 14+240 - 26+810  - modernizacja 
koryta potoku [12,6 km]

4,000

Potok Chotowaki w km13+520 - 20+840 - modernizacja 
koryta [7,3km]

4,500

Potok Przemes w km 0+000 - 11+440  - modernizacja 4,000
koryta [11,4 km]
Potok Nr 5 w km 0+000 - 6+000  - modernizacja koryta 
[6 km]

2,500

Potok Jabłoniec w km 0+000 -9+550  - modernizacja 
koryta potoku [ 9,6 km]

3,500

Kształtowanie koryt rzek i potoków  25 km 17,500
Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów, badanie 
stanu technicznego wałów  p.pow.  w dorzeczu rz. 

13,910 22,195 47,199
stanu technicznego wałów  p.pow.  w dorzeczu rz. 
Wisłoki - 82,6 km PZMiUW
Kształtowanie koryt potoków wraz z usuwaniem szkód 
powodziowych na odcinku 154,8 km  PZMiUW

3,774 8,806 12,580

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Wisłoki 
- RZGW

0,137

Wykonanie map zagrożenia powodziowego w zlewni 
Ropy w woj. małopolskim - RZGW

0,361

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Ropy w 0 037Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Ropy w 
woj. małopolskim - RZGW

0,037

Budowa zbiornika suchego "Podniebyle" w m. 
Podniebyle i Kopytowa gm Jedlicze i Chorkówka o pow. 
12 ha i objętości 300 000 m 3 PZMiUW Rzeszów

6,000

Budowa zbiornika suchego "Łubienko" w m. Łubienko, 
Faliszówka i Poraj gm Chorkówka o pow. 12 ha i 

7,200
j g p

objętości 360 000 m 3 PZMiUW Rzeszów
Budowa zbiornika suchego "Faliszówka" w m. 
Faliszówka i Poraj gm Chorkówka o pow. 14 ha i 
objętości 420 000 m 3 PZMiUW Rzeszów

8,400

Budowa zbiornika suchego"Łączki kucharskie" w m. 
Łączki Kucharskie, gm. Ropczyce o powierzchni 48 ha i 
pojemności 1 400 000  m3   PZMiUW Rzeszów

15,610

Budowa zbiornika suchego "Broniszów" w m 22 709Budowa zbiornika suchego Broniszów  w m. 
Broniszów, gm. Broniszów i Wielopole Skrzyńskie o 
powierzchni 91 ha i pojemności  2 220000  m3   
PZMiUW Rzeszów

22,709

Budowa zbiornika suchego"Glinik" w m. Glinik, gm. 
Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie o powierzchni 110 ha i 
pojemności 2 250 000  m3   PZMiUW Rzeszów

14,655
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Budowa zbiornika suchego"Zagorzyce- Malskówka" w 
m. Zagorzyce, gm. Ropczyce  i Sędziszów Małopolski o 
powierzchni 8 ha i pojemności 343 000  m3   PZMiUW 
Rzeszów

2,966

Budowa zbiornika suchego"Rzegocin" w m. Rzegocin, 
gm Wielopole Skrzyńskie o powierzchni 66 ha i

9,090
gm. Wielopole Skrzyńskie o powierzchni 66 ha i 
pojemności 2 200 000  m3   PZMiUW Rzeszów

Budowa zbiornika suchego"Góra Ropczycka - Gnojnica" 
w m. Góra Ropczycki i Gnojnica, gm. Sędziszów 
Małopolski o powierzchni 25 ha i pojemności 520 000  
m3   PZMiUW Rzeszów

4,550

Budowa zbiornika suchego"Zagorzyce-Rogówka" w m. 6,206
Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski o powierzchni 9 
ha i pojemności 425 000  m3   PZMiUW Rzeszów

Budowa zbiornika suchego"Sielec" w m. Sielec, gm. 
Sędziszów Małopolski o powierzchni 50 ha i pojemności 
750 000  m3   PZMiUW Rzeszów

9,041

Budowa zbiornika suchego"Wiercany" w m. Wiercany, 
gm. Sędziszów Małopolski o powierzchni 23 ha i 

4,169
gm. Sędziszów Małopolski o powierzchni 23 ha i 
pojemności 147 000  m3   PZMiUW Rzeszów
Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Góra 
Ropczycka, gm. Sedziszów Małopolski  o powierzchni 
55 ha i pojemności 1 670 000  m3   PZMiUW Rzeszów

17,480

Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Łączki 
Kucharskie, gm. Ropczyce  o powierzchni 5,5 ha i 
pojemności 152 400 m3 PZMiUW Rzeszów

6,660

pojemności 152 400  m3 PZMiUW Rzeszów
Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów dla 
zbiorników i polderów w dorzeczu rz. Wisłoki PZMiUW 
Rzeszów

13,470

Modernizacja ZW Klimkówka 0,420
Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,000 1,080 0,000

Budowa zbiornika małej retencji- zbiornik Czermna - 23,000j j
Olszana
Budowa zbiornika małej retencji- zbiornik Ołpiny 33,000
Budowa zbiornika małej retencji - zbiornik Szerzyny 
Dolny

25,000

34. Ochrona od powodzi w dorzeczu rz. 
Wisłok, w tym budowa zbiornika 
Rudawka Rymanowska oraz ochrona 
przed powodzią miasta Krosna

255,822 688,889 226,715 1 171,426

przed powodzią miasta Krosna
Prace przedprojektowe zbiornik wodny Rudawka 
Rymanowska

4,600

Zbiornik wodny Rudawka Rymanowska 460,400
Ochrona przed powodzią terenów położonych na 
terenie gminy Boguchwała

30,000
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Lubcza -  Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+830 
na dł. 4,19 w miejscowościach Zwięczyca, Racławówka 
gm. Boguchwała, woj. podkarpackie -  obejmujący km 
2+640-6+675 potoku Lubcza na dł. 4,035 oraz 
udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni 
betonowych w km 0+400 1+280 7+050 7+700 w

20,346

betonowych w km 0+400, 1+280, 7+050, 7+700 w 
miejscowościach Rzeszów, m. Rzeszów oraz 
Racławówka, Niechobrz, Boguchwała gm. Boguchwała 
PZMiUW Rzeszów
Ochrona przed powodzią terenów w zlewni rzeki 
Stobnicy - etap I - Budowa odcinków obwałowań, 
opóźniaczy odpływu, regulacja koryt i  przebudowa 
obiektów na ciekach Stobnica, Fugas, Sietnica, 

50,000

Polanka, Kijowiec, Wygon Góra, Leluta, Jakla, 
Grabówka, Bośnia, Rosielna, Budziszański, Golcówka, 
Orzechowski, Gołaszewski,  PZMiUW Rzeszów

Prace przedprojektowe i projektowe - zlewnie Wisłoka - 
RZGW

0,500 1,100 0,700

Zabezpieczenie brzegów - zlewnia Wisłoka- RZGW 5,000 11,000 7,000
Etap I - Budowa 4 polderów i odcinkowa regulacja 29,000Etap I  Budowa 4 polderów i odcinkowa regulacja 
potoku Śmierdziączka w km 0+000-2+400 i potoku 
Ślączka w km 0+000-1+040 na terenie miasta Krosna 
oraz potoku Śmierdziączka w km 5+470-6+080 w 
miejscowości Korczyna, gm. Korczyna PZMiUW 
Rzeszów

29,000

Etap II - Budowa suchego zbiornika zbiornika 
retencyjnego w Zarszynie na potoku Pielnica PZMiUW 
Rzeszów

14,817

Rzeszów
Ochrona przeciwpowodziowa miasta Krosna poprzez 
odcinkową regulację i udrożnienia potoków:Małka, 
Ropa, Przekopa, Marcinek, Marzec, Badoń, Sośnina 

3,660 4,060 3,020

Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów dla 
inwestycji na terenie Krosna PZMIUW Rzeszów

4,740 0,400 0,300

Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krosna 0,300p p p g
poprzez kształtowanie koryta potoku Marcinek wraz z 
usuwaniem szkód powodziowych na odcinku 1,55 km 
PZMiUW
Prace przedprojektowe i projektowe - rzeka Wisłok - 
RZGW

0,300

Zabezpieczenie brzegów - rzeka Wisłok - RZGW 0,500
Modernizacja ZW Besko 2,400
Ochrona przed powodzią terenów w zlewni rzeki 50 000Ochrona przed powodzią terenów w zlewni rzeki 
Stobnicy - etap II - Budowa odcinków obwałowań, 
opóźniaczy odpływu, regulacja koryt i  przebudowa 
obiektów na ciekach Stobnica, Fugas, Sietnica, 
Polanka, Kijowiec, Wygon Góra, Leluta, Jakla, 
Grabówka, Bośnia, Rosielna, Budziszański, Golcówka, 
Orzechowski, Gołaszewski,  PZMiUW Rzeszów

50,000
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Stobnica - remont kapitalny 2 szt. stopni (h=1,1m) wraz 
z odbudową koryta rzeki w ich obrębie w km 38+319 i 
38+629 w miejscowości Grabownica gm. Brzozów - 
PZMiUW Rzeszów

1,000

Stobnica - modernizacja i odbudowa koryta wraz z 
ubezpieczeniem skarp w km 17+800÷26+028 w

7,400
ubezpieczeniem skarp w km 17+800÷26+028 w 
miejscowości Domaradz gm. Domaradz; Blizne gm. 
Jasienica Rosielna PZMiUW Rzeszów
Leluta - odbudowa koryta wraz z zabudową dna i 
ubezpieczeniem skarp w km 5+600-6+100 w 
miejscowości Górki, Wola Górecka gm. Brzozów 
PZMiUW Rzeszów

0,750

Sietnica - modernizacja i odbudowa koryta w km 1,000
4+770÷5+250, 5+423÷5+743, 6+550÷6+649, 
6+683÷6+880 w miejscowości Przysietnica gm. 
Brzozów PZMiUW Rzeszów
Wisłok - modernizacja prawego wału w km 0+000-
6+400 na terenie miejscowości Trześniów, Jasionów, 
Wzdów, Besko PZMiUW Rzeszów

9,600

Wisłok - modernizacja lewego wału w km 3+660-6+400 
na terenie miejscowości  Besko - PZMiUW Rzeszów 

4,000
na terenie miejscowości  Besko  PZMiUW Rzeszów 

Wisłok- modernizacja lewego wału 
przeciwpowodziowego  wraz z śluzami w km 160+000-
163+660 na terenie m-ść  Bzianka, gmina Rymanów. - 
PZMiUW Rzeszów

10,000

Zawisłocze - modernizacja lewego wału w km 0+000-
1+300 na terenie miejscowości Posada Jaćmierska, 
Zarszyn PZMiUW Rzeszów

1,950

Zarszyn - PZMiUW Rzeszów
Pielnica - modernizacja prawego wału w km 0+000-
6+300 na terenie miejscowości Jasionów, Wzdów, 
Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Zarszyn, Besko - 
PZMiUW Rzeszów

9,400

Rów Graniczny - modernizacja obwałowań w km 0+000-
1+200 na terenie miejscowości Posada Jaćmierska, 
Zarszyn PZMiUW Rzeszów

3,600

y
Siedliczka Płd. - modernizacja obwałowań w km: lewy 
0+200-1+600 i prawy 0+200-1+700 na terenie 
miejscowości Długie - PZMiUW Rzeszów

4,300

Siedliczka Płn. - modernizacja obwałowań w km: lewy 
0+000-3+300 i prawy 0+000-2+100 na terenie 
miejscowści Posada Jaćmierska, Zarszyn PZMiUW 
Rzeszów

8,000

Odcinkowa regulacja potoku Pielnica w m Długie w km 3 320Odcinkowa regulacja potoku Pielnica w m. Długie w km  
9+000-10+850, i Nowosielce w km 11+600-12+900, 
13+500-14+500 PZMiUW Rzeszowie

3,320

Pielnica - modernizacja lewego wału w km 0+000-
6+800 na terenie miejscowości Jasionów, Wzdów, 
Posada Jaćmierska, Zarszyn, Besko PZMiUW Rzeszów

5,000
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Nowa Rudzinka - zabezpieczenie przeciwfiltracyjne  
wałów przeciwpowodziowych- miejscowość Bzianka, 
gmina Rymanów. wał lewy w km   0+175-3+070 wał 
prawy w km 0+175-1+870 PZMiUW Rzeszów

5,000

Nowa Rudzinka – zabezpieczenie p.filtr. wału prawego 
1+870-2+570 w miejscowości Besko PZMiUW

1,000
1+870-2+570 w miejscowości Besko. PZMiUW 
Rzeszów
Rzeka Mleczka Kańczudzka – odcinkowa regulacja w 
km 16+000-23+000, Modernizacja w km 6+600-11+600  
w m.: Przeworsk, Urzejowice, Niżartce, Kańczuga,  
Manasterz. Gminy: miasto Przeworsk, gm.Przeworsk , 
Kańczuga, Jawornik Polski. PZMiUW Rzeszów

9,600

Mleczka Zarzecka – odcinkowa regulacja w km 11+600-
13+000, 15+000-16+500 , 19+300-22+400 , 25+000-
27+100 i modernizacja w km 2+400-6+700. w m.: 
Zarzecze, Bystrowice, Tyniowice, Pruchnik i 
Kramarzówka.Gminy: Gm. Zarzecze, Roźwienica i 
Pruchnik. PZMiUW Rzeszów

9,920

Prace przedprojektowe i zabezpieczenie brzegów - 
zlewnie Wisłoka

12,100
zlewnie Wisłoka
Ochrona przed powodzią terenów w zlewni rzeki 
Stobnicy - etap III Budowa odcinków obwałowań, 
opóźniaczy odpływu, regulacja koryt i  przebudowa 
obiektów na ciekach Stobnica, Fugas, Sietnica, 
Polanka, Kijowiec, Wygon Góra, Leluta, Jakla, 
Grabówka, Bośnia, Rosielna, Budziszański, Golcówka, 
Orzechowski, Gołaszewski,  PZMiUW Rzeszów 
PZMiUW Rzeszów

67,630

PZMiUW Rzeszów
Smoleń Wielki - modernizacja obwałowań w km 0+000-
0+400 na terenie miejscowości Długie PZMiUW 
Rzeszów

1,200

Głęboki - modernizacja lewego wału w km 0+000-1+450 
na terenie miejscowości Besko, Posada Jaćmierska, 
Jaćmierz PZMiUW Rzeszów

2,000

Garłowiec - modernizacja lewego wału wkm 0+000- 0,900j g
0+600 na terenie miejscowości Posada Jaćmierska 
PZMiUW Rzeszów
Kurowy - modernizacja lewego wału w km 0+000-1+200 
na terenie miejscowości  Jaćmierz PZMiUW Rzeszów

1,800

Kurowy - modernizacja prawego wału w km 0+000-
1+100 na terenie miejscowości Wzdów PZMiUW 
Rzeszów

1,650

Rzeszów
Zmienniczka - modernizacja obwałowań w km 0+000-
3+150 na terenie miejscowości Trzesniów, Jasionów, 
Wzdów PZMiUW Rzeszów

9,450

Nowa Rudzinka - modernizacja obwałowań w km 0+000-
0+175 na terenie miejscowości Bzianka PZMiUW 
Rzeszów

0,500

Hrabeń - modernizacja prawego wału wkm 0+000-
0 600 t i i j ś i B k PZMiUW

0,900
0+600 na terenie miejscowości Besko PZMiUW 
Rzeszów
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Regulacja potoku Węgierka w km 0+000-7+000 na 
terenie miejscowości Węgierka i Wola Węgierska 
PZMiUW Rzeszów

6,300

Potok Burkot w km 1+800÷2+800 w miejscowości 
Korczyna-Olszyny, gmina Korczyna PZMiUW Rzeszów

0,900

Potok Małka w km 0+000-3+500 w m. Odrzykoń gm 
Wojaszówka i Turaszówka gm. Krosno PZMiUW 
Rzeszów

2,800

Wietrzno - ciek nr ewid 165 w km 0+000-2+340 w m. 
Wietrzno gm. Dukla PZMiUW Rzeszów

1,900

Czarny (Średni) w km 0+300-1+500 w m. Odrzykoń gm 
Wojaszówka. PZMiUW Rzeszów

1,000

Szufnarowa - regulacja koryta cieku bez nazwy  w km 
0+000-0+700 na terenie miejscowości Szufnarowa gm. 
Wiśniowa PZMiUW Rzeszów

0,700

Regulacja potoku Sowina w km 0+960÷5+150 w 
miejscowości Twierdza, Lubla, gmina Frysztak, powiat 
Strzyżów PZMiUW Rzeszów

3,700

Regulacja potoku Iwoniczanka w km 2+200÷4+570 w 
miejscowości Iwonicz, gmina Iwonicz Zdrój PZMiUW 

2,100
miejscowości Iwonicz, gmina Iwonicz Zdrój PZMiUW 
Rzeszów
Regulacja potoku Marcinek w km 2+750÷3+750 w 
miejscowości Korczyna-Sporne, gmina Korczyna 
PZMiUW Rzeszów

0,900

Zmienniczka - odbudowa koryta potoku wraz z 
zabudową dna i skarp w km 0+500÷3+150 i 
5+414÷8+906 w miejscowości Jasionów gm. Haczów; 
Turze Pole Zmiennica gm Brzozów PZMiUW Rzeszów

3,100

Turze Pole, Zmiennica gm. Brzozów PZMiUW Rzeszów

Gwoźnica - odcinkowe kształtowanie przekroju koryta 
cieku w km od 1+620 - 21+625 na łącznej długości 
13,095 km na terenie m. Wyżne, Niebylec, Połomia, 
Konieczkowa, Gwoźnica Dolna, gm Czudec i Niebylec  
PZMiUW Rzeszów

10,476

Potok Baranówek w m. Frysztak gm. Frysztak w km 0,400y g y
0+300-0+800 PZMiUW Rzeszów
Potok Gwoździanka (lewy dopływ Gwoźnicy) w km 
0+000-1+000 w m. Gwoździanka i Niebylec gm 
Niebylec PZMiUW Rzeszów

0,800

Husówka - przełożenie koryta potoku w km 3+700-
4+030 na terenie wsi Husów gm. Markowa PZMiUW 
Rzeszów

0,669

Pogwizdówka - regulacja potoku w km 0+000-5+500 na 4 400Pogwizdówka - regulacja potoku w km 0+000-5+500 na 
terenie m-ci Medynia Łańcucka, Pogwizdów, gm. 
Czarna PZMiUW Rzeszów

4,400

Regulacja  potoku  Młynówka w  km  2+170 do 2+850 i 
4+050 do 5+100 PZMiUW Rzeszów

1,500

Potok Gołębiówka regulacja koryta potoku w 
hektometrze 3+000 do 8+500 Gm. Głogów PZMiUW 
Rzeszów

4,400

R l j t k L b k 0 500 d 2 640 8 292Regulacja potoku Lubcza w km 0+500 do 2+640 
PZMiUW Rzeszów

8,292
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Regulacja potoku Stary Wisłok 0+000-9+500 i 
przebudowa kolektora Załęże 0+665-0+865 PZMiUW 
Rzeszów

7,600

Modernizacja koryta potoku Młynówka w km 0+000-
8+200 na terenie miasta Rzeszów i miejscowości 
Krasne Malawa PZMiUW Rzeszów

7,400

Krasne, Malawa PZMiUW Rzeszów
Ciek Świebodna w km 0+000-5+900 w m. Jodłówka, 
Świeboda gmina Pruchnik PZMiUW Rzeszów

4,700

Ciek Rzepiński w  km 0+000-9+400 w m. Czudowice 
Rozbórz Długi , Rzeplin, Swieboda Gmina Pruchnik 
PZMiUW Rzeszów

7,500

Potok Mirociński - regulacja potoku w km 5+100-6+900 
w miejscowości Rozbórz i Mirocin, gmina Przeworsk  

1,800

PZMiUW Rzeszów
Potok Grodziszczanka - regulacja potoku w km 0+000-
0+873 na terenie miejscowości Hodaczów, Grodzisko 
Dolne, Tryńcza PZMiUW Rzeszów

2,000

Odbudowa zabezpieczenia skarpy odwodnej o długości 
330 mb zbiornika Czyste od drogi powiatwoej Grodzisko-
Dolne - Białobrzegi PZMiUW Rzeszów

2,000

Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów,  badanie 
stanu technicznego wałów  p.pow. w dorzeczu rz. 
Wisłok - 56 km PZMiUW

10,870 15,320 19,016

Kształtowanie koryt potoków wraz z usuwaniem szkód 
powodziowych na odcinku 255 km  PZMiUW

4,742 11,064 15,806

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni 
Wisłoka - RZGW

0,096

Etap I Ochrona przed powodzią Miasta Przeworska i 66 301Etap I -  Ochrona przed powodzią Miasta Przeworska i 
Kańczuga, m.in. Poprzez budowę suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. 
Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka, czyszczenie 
koryt rzecznych, budowę obwałowań, regulację cieków, 
przebudowę obiektów i budowę kanału ulgi  na terenie 
gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga. 
PZMiUW Rzeszów

66,301

Budowa  suchego zbiornika nr I w miejscowości 
Grabownica gm. Brzozów o powierzchni 5,24 ha i 
pojemności 52400 m3   PZMiUW Rzeszów

1,048

Budowa suchego zbiornika nr II w miejscowości 
Grabówka gm. Dydnia o powierzchni 3,80 ha i 
pojemności 85120 m3   PZMiUW Rzeszów

1,703

Budowa suchego zbiornika nr III w miejscowości 
Niebocko gm Dydnia o powierzchni 3 20 ha i

1,344
Niebocko gm. Dydnia o powierzchni 3,20 ha i 
pojemności 67200 m3   PZMiUW Rzeszów
Budowa suchego zbiornika nr IV w miejscowości 
Niebocko gm. Dydnia o powierzchni 0,30 ha i 
pojemności 6100 m3   PZMiUW Rzeszów

0,122

Budowa suchego zbiornika nr V w miejscowości 
Niebocko gm. Dydnia o powierzchni 0,25 ha i 
pojemności 14 820 m3  PZMiUW Rzeszów

0,297
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Budowa suchego zbiornika nr VI w miejscowości 
Niebocko gm. Dydnia o powierzchni 1,01 ha i 
pojemności 12 928 m3  PZMiUW Rzeszów

0,259

Budowa suchego zbiornika nr VII w miejscowości 
Niebocko gm. Dydnia o powierzchni 1,0 ha i 
pojemności16 800 m3 PZMiUW Rzeszów

0,336

pojemności16 800 m3   PZMiUW Rzeszów
Budowa  zbiornika retencyjnego nr VIII w miejscowości 
Górki gm. Brzozów o powierzchni 9,41 ha i pojemności 
przeciwpowodziowej 80 000 m3  PZMiUW Rzeszów 

1,600

Budowa  zbiornika suchego nr IX w miejscowości 
Przysietnica gm. Brzozów o powierzchni 3,91 ha i 
pojemności 93840 m3   PZMiUW Rzeszów

1,877

Budowa suchego zbiornika nr X w miejscowości 
Brzozów gm. Brzozów o powierzchni3,86 ha i 
pojemności 104 992 m3  PZMiUW Rzeszów 

2,100

Budowa suchego zbiornika nr XI w miejscowości 
Brzozów gm. Brzozów o powierzchni 7,96 ha i 
pojemności 95 520 m3   PZMiUW Rzeszów

1,910

Budowa suchego zbiornika nr XII w miejscowości Blizne 
gm. Jasienica Rosielna o powierzchni 3,36 ha i 

0,672
gm. Jasienica Rosielna o powierzchni 3,36 ha i 
pojemności 33 600 m3   PZMiUW Rzeszów
Budowa  zbiornika retencyjnego nr XIII w miejscowości 
Blizne gm. Jasienica Rosielna o powierzchni 18,65 ha i 
pojemności p.powodziowej 230 000 m3   PZMiUW 
Rzeszów 

4,600

Budowa suchego zbiornika nr XIV w miejscowości 
Golcowa gm.Domaradz o powierzchni 10,79 ha i 
pojemności 453 180 m3 PZMiUW Rzeszów

9,064

pojemności 453 180 m3   PZMiUW Rzeszów
Budowa suchego zbiornika nr XV w miejscowości 
Golcowa gm.Domaradz o powierzchni 4,49 ha i 
pojemności 179 600 m3   PZMiUW Rzeszów

3,592

Budowa  zbiornika retencyjnego nr XVI w miejscowości 
Domaradz gm. Domaradz o powierzchni 3,89 hai 
pojemności przeciwpowodziowej 50 000 m3   PZMiUW 
Rzeszów

1,000

Budowa  zbiornika suchego nr XVII w miejscowości 
Stara Wieś gm. Brzozów o powierzchni 3,44 ha i 
pojemności 42 500 m3   PZMiUW Rzeszów

0,850

Budowa  zbiornika suchego nr 1 w 
miejscowościPrzysietnica gm. Brzozów o powierzchni 
0,48 i pojemności 15 000 m3   PZMiUW Rzeszów

0,300

Budowa zbiornika suchego nr 2 w miejscowości 0 240Budowa zbiornika suchego nr 2 w miejscowości 
Przysietnica gm. Brzozów o powierzchni 0,62 ha i 
pojemności 12 000 m3   PZMiUW Rzeszów

0,240

Budowa zbiornika suchego nr 3 w miejscowości 
Przysietnica gm. Brzozów o powierzchni 0,85 ha i 
pojemności 16 000 m3  PZMiUW Rzeszów

0,320

Budowa  zbiornika suchego nr 4 w miejscowości 
Przysietnica gm. Brzozów o powierzchni 0,68 ha i 

j ś i 18 000 3 PZMiUW R ó

0,360

pojemności 18 000 m3   PZMiUW Rzeszów
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Budowa  zbiornika suchego nr 5 w miejscowości 
Przysietnica gm.Brzozów o powierzchni 0,56 ha i 
pojemności 8 120 m3   PZMiUW Rzeszów

0,162

Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów dla 
zbiorników i polderów w dorzeczu rz Wisłok PZMiUW

7,141 2,182 0,682

zbiorników i polderów w dorzeczu rz. Wisłok PZMiUW 
Rzeszów

35. Ochrona od powodzi w dorzeczu rz. 
San - bez Wisłoka i Tanwi, w tym 
zabezpieczenie przed powodzią miasta 
Przemyśl

32,834 391,184 244,777 668,795

Pięcioletnie oceny techniczne stanu obwałowań z osi I-
III na lata 2010 2013(+2) i na okres 2014 2020

6,300 6,300
III na lata 2010-2013(+2) i na okres 2014-2020
Prace przedprojektowe i projektowe - zlewnia Sanu bez 
Wisłoka i Wiaru - RZGW

0,500 2,600 0,800

Zabezpieczenie brzegów - zlewnia Sanu bez Wisłoka i 
Wiaru - RZGW

5,000 26,000 8,000

Wiar - modernizacja obwałowań w km: lewy 0+000-
2+900 i prawy 0+000-5+200 na terenie miejscowości 
Krówniki, Łuczyce i miasto Przemyśl PZMiUW Rzeszów

12,150

, y y

Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów dla 
inwestycji na terenie Przemyśla PZMIUW Rzeszów

1,220

Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta 
Przemyśla poprzez kształtowanie koryta potoku Sielec 
wraz z usuwaniem szkód powodziowych na odcinku 2,2 
km PZMiUW

0,150

km PZMiUW
Prace przedprojektowe i projektowe rzek San i Wiar - 
RZGW

0,150 0,300

Zabezpieczenie brzegów rzek San i Wiar - RZGW 1,100 2,800
San - budowa nowego lewego obwałowania rzeki w km 
30+000-41+900 i obwałowań cofkowych rzek: Barcówka 
Prawy wał w km 1+500-3+700 i lewy wał w km 0+000-
3+700 i Jelonek L i P w km 0+000-0+900 na terenie 

i j ś i St l W l Ni k P d l PZMiUW

58,800

miejscowości Stalowa Wola, Nisko, Przędzel PZMiUW 
Rzeszów
San VIII- budowa nowego prawego obwałowania rzeki 
(od ujścia rz.Wisłok w dół w km 85+500-90+500) na 
terenie Piskorowic  PZMiUW Rzeszów

20,000

San IX- budowa nowego lewego obwałowania rzeki w 
km 86+500-90+500(od ujścia rz. Wisłok - 1km i 3km 
poniżej ujścia PZMiUW Rzeszów

16,000

poniżej ujścia PZMiUW Rzeszów
San X- budowa nowego lewego obwałowania rzeki w 
km 75+000 - 79+000 oraz w km 80+500 - 85+500 na 
terenie miejscowości: Wierzawice, Stare Miasto i 
Przychojec PZMiUW Rzeszów

25,000

San XI- budowa nowego prawego obwałowania rzeki w 
km 86+400-91+400 (od ujścia potoku Złota) w 
Tarnawcu i Kuryłówce PZMiUW Rzeszów

20,000
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San XII- budowa nowego lewego obwałowania rzeki w 
km 79+000 - 80+500 na terenie miasta Leżajska 
PZMiUW Rzeszów

6,000

San - Wisłok - Głogowiec- budowa obwałowania doliny 
rzek -San w km 90+500-93+600 i Wisłok w km 0+000-
3+600 na terenie Głogowca i Dębna PZMiUW Rzeszów

25,000

3+600 na terenie Głogowca i Dębna PZMiUW Rzeszów

San - modernizacja lewego wału w km 0+000-2+800 na 
terenie miejscowości Ubieszyn i Głogowiec PZMiUW 
Rzeszów

4,200

San - modernizacja lewego wału w km 0+000-2+200 na 
terenie miejscowości Munina PZMiUW Rzeszów

3,300

Sanoczek – budowa prawego wału potoku w 2,000
miejscowości Sanok-Dąbrówka o długości 0,8m w km 
0+325-0+1+125 PZMiUW Rzeszów
Barcówka – regulacja rzeki w km 0+000-2+000 m. 
Stalowa Wola PZMiUW Rzeszów

1,600

Rzeka Łukawica - regulacji rzeki w km 0+000-8+000 na 
terenie miejscowości Rzeczyca PZMiUW Rzeszów

7,200

Rzeka Rudnia - regulacja rzeki w km 0+000-5+100, 14,600Rzeka Rudnia  regulacja rzeki w km 0+000 5+100, 
modernizacja rzeki w km 5+100-16+300 oraz 
modernizacja jazu w km 7+380 na terenie miejscowości 
Rudnik nad Sanem PZMiUW Rzeszów

14,600

Złota Rzeka -kształtowanie koryta w km 4+850 - 6+050 
wraz z remontem poszuru na jazie w km 6+050 na 
terenie m -ci Ożanna, gm. Kuryłówka PZMiUW 
Rzeszów

0,960

Złota Rzeka odbudowa w km 13+800 16+930 i 2 504Złota Rzeka – odbudowa w km 13+800 - 16+930 i 
regulacja w m-ci Brzyska Wola, gm. Kuryłówka 
PZMiUW Rzeszów

2,504

Jodłówka - modernizacja obwałowań w km: lewy 0+000-
2+600 i prawy 0+000-3+600 na ternie miejscowości 
Żabno PZMiUW Rzeszów

9,300

 San I – Etap 2  - Przeciwfiltracyjne zabezpieczenie 
prawego wału w km  9+556-30+055 Radomyśl, Żabno, 

50,000
p g y
Wola Rzeczycka, Rzeczyca Długa UG Radomyśl 
Brandwica, Jastkowie UG Pysznica PZMiUW Rzeszów

San - modernizacja lewego wału i śluz wałowych w km 
9+390-27+400 na terenie miejscowości Zaleszany -
Stalowa Wola PZMiUW Rzeszów

27,000

 San II – modernzacja lewego wału rzeki San w km 
4+438 – 9+390 na terenie gm Zaleszany PZMiUW

10,890
4+438 – 9+390 na terenie gm. Zaleszany PZMiUW 
Rzeszów
Prace przedprojektowe i zabezpieczenie brzegów - 
zlewnia Sanu bez Wisłoka i Wiaru

28,600

Potok Turka - regulacjia potoku w km 0+000-1+100 i 
modernizacja potoku w km 1+100-9+000 na terenie 
miejscowości Wola Raniżowska, staniszewskie, 

8,100
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Bukowa - budowa nowego obustronnego obwałowania 
cofkowego rzeki w km 0+000-4+000 na terenie 
miejscowości Chłopska Wola PZMiUW Rzeszów

12,000

Szkło- regulacja rzeki w km 12+600-14+600 na terenie 
miejscowości Charytany gm Laszki PZMiUW Rzeszów

1,600
miejscowości Charytany gm. Laszki PZMiUW Rzeszów

Motwica - kształtowanie przekroju podłużnego i 
porzecznego cieku w km 0+000-12+500 na terenie m.  
Sobiecin, Surochów gm. Jarosław, Wietlin, Bobrówka, 
Miękisz i Laszki gm. Laszki PZMiUW Rzeszów

10,000

Ciek Czerepań w km 0+000-8+200 w m. Wietlin, Laszki 6,500
Gmina Laszki PZMiUW Rzeszów
Lubinka-regulacja potoku w km 9+400-12+000 na 
terenie miejscowości  Cieplice gmina Adamówka 
PZMiUW Rzeszów

2,080

Jasienica-regulacja potoku w km 5+460-10+300 na 
terenie miejscowości Cewków i Cewkowa Wola gm. 
Stary Dzików PZMiUW Rzeszów

3,872

Przerwa-regulacja potoku w km 0+000- 1+800  oraz w 3,760Przerwa regulacja potoku w km 0+000  1+800  oraz w 
km 4+500-7+400 na terenie miejscowości  Opaka 
,Borchów , Hurcze gm. Oleszyce, Lubaczów PZMiUW 
Rzeszów

3,760

Lubaczówka –regulacja rzeki w km 39+400-44+600 
oraz w km 47+860-53+185 na terenie miejscowości 
Szczutków, Opaka,Lisie Jamy gmina Lubaczów , miasto 
Lubaczów PZMiUW Rzeszów

8,420

Brzezina regulacja rzeki w km 0+000 1+550 i 5+650 4 960Brzezina – regulacja rzeki w km 0+000-1+550 i 5+650-
10+300 m. Kusze , Hucisko, Ryczki gmina Harasiuki 
PZMiUW Rzeszów

4,960

Kurzynka – regulacja rzeki w km 0+000-16+500 oraz 
odbudowa jazów w km 10+570, 12+830 i 13+844 m. 
Kurzyna Gmina Ulanów i w m. Gózd, Huta 
Krzeszowska, Huta Podgórna, Huta Stara, Huta Nowa, 
Szeliga gmina Harasiuki PZMiUW Rzeszów

14,700

g g
Ciek Tywonia w km 0+000-5+500 w m. Jarosław, gm 
Jarosław, Tywonia , Szczytna  gmina Pawłosiów 
PZMiUW Rzeszów

4,400

Gilówka – regulacja rzeki w km 0+000-9+060, 
odbudowa koryta rzeki w km 9+060-21+300 i odbudowa 
jazów w km 12+020, 17+570, 18+810 i 20+650 m. 
Jastkowie, Studzieniec gmina Pysznica i m. Katy, 
Zdziary Jarocin Majdan Gorczański gmina Jarocin

19,000

Zdziary, Jarocin, Majdan Gorczański gmina Jarocin 
PZMiUW Rzeszów
Pyszanka kształtowanie przekroju podłużnego i 
porzecznego cieku w km 1+780-2+220 na terenie m. 
Pysznica gm. Pysznica PZMiUW Rzeszów

0,500

Pisarowce gm. Sanok - ciek nr ewid. 473 i 712/1 w km 
0+000-0+900 PZMiUW Rzeszów

0,800

Sanoczek gm. Sanok - ciek nr ewid. 138 w km 0+000-
2 300 PZMiUW R ó

1,800
2+300  PZMiUW Rzeszów
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Ciek Błonia w km 0+000-5+000 w m. Grochowce, 
Witoszyńce gm. Przemyśl PZMiUW Rzeszów

4,000

Ciek naturalny Oleszyce w km 0+000- 1+260 w m. 
Oleszyce gmina Oleszyce PZMiUW Rzeszów

1,000

Potok Jaruga w km 1+330-4+500 w m. Ulanów gm. 
Ulanów PZMiUW Rzeszów

1,400
Ulanów PZMiUW Rzeszów
Potok Jawor - regulacja potoku w km 0+500-4+000 na 
terenie miejscowości Nehrybka, Pikulice, gmina 
Przemyśl, miasto Przemyśl PZMiUW Rzeszów

5,000

Potok Kołomieński - regulacja potoku w km 3+000-
5+000 w m. Kalników, gmina Stubno PZMiUW Rzeszów

2,000

Potok Pech - regulacja potoku w km 0+000-2+200 w m. 1,500
Mołodycz, gmina Wiązownica PZMiUW Rzeszów
Rzeka Lubaczówka - regulacja rzeki w km 13+000-
15+000, 15+500-17+000, 18+000-20+500 na terenie 
miejscowości Radawa, Cetula, Surmaczówka, Zapałów 
PZMiUW Rzeszów

8,000

Potok Olchowiec - regulacja potoku w km 13+000-
16+400 na terenie miejscowości Ryszkowa Wola, gmina 
Wiązownica PZMiUW Rzeszów

4,000

Wiązownica PZMiUW Rzeszów
Potok Łęg Rokietnicki - regulacja potoku w km 3+300-
7+900, 24+960-28+400 na terenie wsi Rokietnica, 
Ostrów, gm. Radymno i Rokietnica PZMiUW Rzeszów

10,000

Potok Kamieniec - modernizacja i regulacja potoku w 
km 0+000-3+700, 3+900-6+200, 9+600-10+300 na 
terenie miejscowości Nienadowa i Hucisko 
Nienadowskie gmina Dubiecko PZMiUW Rzeszów

9,000

Nienadowskie, gmina Dubiecko  PZMiUW Rzeszów
Potoku Przykopa - regulacja potoku w km 0+000-4+500 
na terenie miejscowośći Gorzyce, gm. Tryńcza 
PZMiUW Rzeszów

5,000

Potoku Przykopa - regulacja potoku w km 0+000-4+500 
na terenie miejscowośći Gorzyce, gm. Tryńcza 
PZMiUW Rzeszów

5,000

Potok Przerwa - regulacja potoku w km 1+800-4+500 i 8,500g j p
7+400-9+770 na terenie miejscowośći Opaka, Hurcze, 
gmina Lubaczów, m. Borchów, Oleszyce gm. Oleszyce 
PZMiUW Rzeszów
Potok Świdnica - odbudowa koryta w km 12+250-
13+424 na terenie miejscowości Podemszczyna gm. 
Horyniec PZMiUW Rzeszów

0,800

Rossawa - odbudowa koryta potoku wraz z wykonaniem 
ubezpieczenia podstawy skarp w km 0+000÷4+460 w

4,000
ubezpieczenia podstawy skarp w km 0+000÷4+460 w 
miejscowości Jurowce, Kostarowce, Strachocina gm. 
Sanok PZMiUW Rzeszów
Rzeka Złodziejka - modernizacja rzeki w km 0+000-
8+200 na terenie miejscowości Lipa PZMiUW Rzeszów

7,400

Potok Błotnia - regulacja potoku w km  0+255-17+000 
na terenie miejscowości Wierzawice, Giedlarowa, 
G i dó Bi d ó PZMiUW R ó

5,000

Gwizdów, Biedaczów PZMiUW Rzeszów
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Ciek Wisznia (dz. nr ewid. gr. 1009) w km 0+000-1+800 
w m. Młodów gm. Lubaczów PZMiUW Rzeszów

1,200

Ciek Zawadówka w km 0+900-3+100 w m. Budomierz 
gm. Lubaczów PZMiUW Rzeszów

1,700

Ciek "Wielkie Oczy (Robak)" w km 1+800-3+800 w m 1 800Ciek Wielkie Oczy (Robak)  w km 1+800-3+800 w m. 
Skolin i Wielkie Oczy gm. Wielkie Oczy PZMiUW 
Rzeszów

1,800

Potok Łukawiec - regulacja potoku w km 6+448-8+500 
na terenie miejscowości Łukawiec, etap IV gm. Wielkie 
Oczy PZMiUW Rzeszów

2,500

Rzeka Wirowa - odbudowa koryta w km 26+740-28+800 
na terenie m, Moszczanica i Cewków gm. Stary Dzików 

0,500

PZMiUW Rzeszów
 Lubaczówka- regulacja rzeki w km  23+000-25+500 na 
terenie
miejscowości Zapałów , Surmaczówka gm. Laszki  
PZMiUW Rzeszów

2,000

Olchowiec-regulacja potoku w km 4+100-4+900 na 
terenie miejscowości Wiązownica, Szówsko  gmina 
Wiązownica PZMiUW Rzeszów

0,640

Wiązownica PZMiUW Rzeszów
Jawor – regulacja potoku w km 
6+750-7+550 na terenie miejscowości Grochowce 
gm.Przemyśl PZMiUW Rzeszów

0,640

Cygański-modernizacja potoku w km 0+000-2+100 na 
terenie miejscowości Bachórzec gm. Dubiecko 
PZMiUW Rzeszów

1,680

Badanie stanu technicznego wałów  p.pow. w dorzeczu 
rz San bez Wisłoka i Tanwi 92 km PZMiUW

1,380 1,380 2,760
rz. San - bez Wisłoka i Tanwi - 92 km PZMiUW

Kształtowanie koryt potoków wraz z usuwaniem szkód 
powodziowych na odcinku 248,6 km  PZMiUW

4,519 10,545 15,065

Prace przedprojektowe i zabezpieczenie brzegów - 
zlewnia Sanu bez Wisłoka i Wiaru

8,800

Pięcioletnie oceny techniczne stanu obwałowań z osi I-
III na lata 2020-2030 

12,600

Zbiornik retencyjny – odbudowa zabezpieczenia skarpy 
odwodnej, rzeka Tarlaka km 6+100 w m-ci Brzóza 
Królewska, gm. Leżajsk PZMiUW Rzeszów

0,050

Rzeczyca Długa - Budowa zbiornika wodnego 
Rzeczyca Długa w miejscowości Rzeczyca Długa pow. 
Stalowowolski woj. podkarpackie. PZMiUW Rzeszów

6,000

Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości 1 500Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości 
Mołodycz gm. Wiązownica o powierzchni ok. 10 ha i 
pojemności 150 000 m3 PZMiUW Rzeszów

1,500

Wykonanie map ryzyka powodziowego w zlewni Sanu - 
RZGW

0,365

Dokumentacja projektowa i wykupy gruntów dla 
Zbiorniki i poldery w dorzeczu rz. San bez Wisłoka i 
Tanwi PZMiUW Rzeszów

0,755

36 O h d d i d 19 843 366 585 25 402 411 83036. Ochrona od powodzi w dorzeczu rz. 
Breń

19,843 366,585 25,402 411,830
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Nowy Breń - modernizacja obwałowań:  lewy w km 
4+000-8+000 i prawy w km 7+200-7+800 w 
miejscowości Ziempniów, Breń Osuch. Zabrnie Wamp., 
Wampierzów, Wadowice Dolne i Kosówka PZMiUW 
Rzeszów

6,900

Nowy Breń III - modernizacja lewego wału w km 8+000- 15 000Nowy Breń III - modernizacja lewego wału w km 8+000-
10+890 i prawego w km 7+800-11+680 na terenie 
miejscowości Zabrnie, Wampierzów i Wadowice Dolne 
PZMiUW Rzeszów

15,000

Zgórsko - modernizacja obwałowań w km: lewy 12+030-
15+660 i prawy 12+500-15+170 na terenie 
miejscowości Podborze, Ruda PZMiUW Rzeszów

9,450

Jamnica - budowa nowych wałów L w km 5+620- 29,400
10+500 i P w km 5+580-10+500 na terenie 
miejscowości Jamy, Dulcza Mała PZMiUW Rzeszów
Zgórsko - budowa nowych wałów  L w km 4+570-
12+030 i 15+660-17+400 i P w  km 4+470-12+500 i 
15+170-17+400 na terenie miejscowości Podborze i 
Ruda PZMiUW Rzeszów

58,400

Potok Dęba w km 9+520 – 15+910 – przebudowa 
potoku na terenie Gminy Radomyśl Wielki - Dulcza 

5,112
potoku na terenie Gminy Radomyśl Wielki  Dulcza 
wielka, Janowiec PZMiUW Rzeszów
Potok Dęba - Janowski w km 0+000 - 3+900 na terenie 
Radomyśla Wielkiego gm. Radomyśl  PZMiUW 
Rzeszów

1,800

Dokumentacja projektowa i wykupy gruntów dla 
projektów w dorzeczu rz. Breń PZMiUW Rzeszów

11,915 0,690

Kształtowanie koryt potoków wraz z usuwaniem szkód 
powodziowych na odcinku 5 5 km PZMiUW

0,925 0,000 0,000
powodziowych na odcinku 5,5 km  PZMiUW
Przydotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - 
wykupy i wywłaszczenia terenu MZMiUW

0,324 3,120 0,300

Opracowanie koncepcji dla poprawy ochrony 
przeciwpowodziowej dla zadań planowanych  do 
realizacji w latach 2014-2020 dla 41 km

0,300

Budowa Kanału Radwan -Smęgorzów msc. Radwan,      
gm. Szczucin, msc. Smęgorzów, gm. Dąbrowa 

11,800
g ęg g ą
Tarnowska,                           pow. dąbrowski    [3,1 km]

Potok Żymanka 8+200 - 12+000 msc. Dąbrówka 
Gorzycka, gm.Olesno, pow. dąbrowski, msc. Gorzyce, 
gm.Żabno pow. tarnowski  [3,8km]

3,294

Potok Upust nieuregulowany  lokalnie w km 10+950 do 
18+430 w msc Radgoszcz            [75 km]

0,200

Opracowanie koncepcji dla poprawy ochrony 0 100Opracowanie koncepcji dla poprawy ochrony 
przeciwpowodziowej dla zadań planowanych  do 
realizacji w latach 2021-2030 dla 25 km

0,100

Potok Żymanka 12+000 - 16+125 msc. Gorzyce, 
Czyżów, Podlesie Dębowe gm.Żabno pow. tarnowski      
[4,1 km]

2,700

Potok Żabnica w km 42+760 -55+724 gm. Żabno, Lisia 
Góra pow. tarnowski - modernizacja koryta        [13 km]

15,000
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Potok Graniczny w km 0+000 - 7+400 msc. Żabno, 
Sieradza, Chorążec gm. Żabno pow. tarnowski, msc. 
Laskówka Chorąska, gm. Dąbrowa Tarnowska pow. 
dąbrowski modernizacja koryta       [7,4km]

4,000

Potok Breńka w km 21+600 - 28+940 msc. Lisia Góra, 
gm Lisia Góra pow tarnowski - modernizacja koryta

2,000
gm. Lisia Góra pow. tarnowski - modernizacja koryta     
[7,3 km]
Kanał Zyblikiewicz Nr 1 w km 10+160 - 14+770 - 
modernizacja koryta  [4,6km]

1,000

Potok Koźmiejówka w km 0+000 - 4+880 msc. Łęg 
Tarnowski, Chorążec gm. Żabno, msc. Laskówka 
Chorąska gm. Dąbrowa Tarnowska, msc. Kobierzyn 
gm. Lisia Góra - odbudowa ubezpieczeń skarp i dna 

0,800

[4,9 km]
Kształtowanie koryt rzek i potoków  25 km 17,500
Opracowanie koncepcji dla poprawy ochrony 
przeciwpowodziowej dla zadań planowanych  do 
realizacji w latach 2014-2020 dla 112 km

2,000

Podwyższenie wałów potoku Upust - lewy  km 5+700-
6+320 i 6+820-8+470 - prawy 5+700-8+100 w msc 
Suchy Grunt, Zabrnie,Brzezówka,Radgoszcz  [4,7 km]

1,000

Suchy Grunt, Zabrnie,Brzezówka,Radgoszcz  [4,7 km]

Budowa wałów  Żabnicy w gm.Olesno, Żabno, Lisia 
Góra  [35 km]

135,000

Modernizacja wałow rzeki Żabnica-Breń wał prawy 
11+080-26+400, 28+930-37+250, wał lewy w km 
10+890-36+950              [49,7 km]

50,000

Modernizacja wałów potoku Breńka wał lewy w km 
0+000 4+250 wał prawy w km 0+000 4+230

5,100
0+000-4+250, wał prawy w km 0+000-4+230 
gm.Mędrzechów, Dąbrowa Tarnowska, Olesno       [8,5 
km]
Budowa prawego wału potoku Breńka w km 4+230-
5+700 gm.Olesno                      [1,5 km]

1,200

Modernizacja wałów potoku Nieczajka wał lewy w km 
0+000-1+340, 2+125-4+260, wał prawy 0+000-4+260      
[7,7 km]

6,200

[ ]
Modernizacja wałow potoku Dęba wał lewy w km 0+000-
4+390, wał prawy 0+000-3+770 gm.Radgoszcz               
[8,2 km]

6,400

Modernizacja lewego wału potoku Łoś w km 0+000-
1+210 gm.Szczucin                     [1,2 km]

0,800

Budowa polderu  przy prawym wale potoku Upust w 
km7+150 do 7+900 w msc Brzezówka gm.Szczucin        
[0 8 km]

2,000

[0,8 km]
Koncepcja  budowy polderu  przy prawym wale potoku 
Upust w km7+150 do 7+900 w msc Brzezówka 
gm.Szczucin          

0,100

37. Ochrona od powodzi w zlewniach 
Babulówki, Potoku Chorzelowskiego i 
rz. Strachocka

0,381 0,381 135,508 136,270
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Babulówka II – Odbudowa wałów babulówki L- w km 
8+700 – 19+300, P – w km 8+700 – 19+284 – na 
terenie Gminy Padew N - Padew N. Zarównie, 
Zachwiejów, Piechoty, Babule, Gmina Tuszów 
Narodowy - Józefów, Pluty, Czajkowa PZMiUW 
Rzeszów

40,000

Rzeszów
Babulówka - modernizacja obwałowań: lewy w km 
2+200-6+600 i prawy w km 2+000-6+584 na terenie 
miejscowości Dymitrów Mały PZMiUW Rzeszów

13,500

Potok Rów w km 0+000 – 14+580 – odbudowa potoku 
na terenie Gminy  Padew N - Zarównie, Padew N, 
Gmina Tuszów N - Czajkowa, Ławnica, Gmina Mielec – 
Trześń, Mościska PZMiUW Rzeszów

11,664

Odbudowa potoku Dymitrowsko – Młoduchowskiego w 
km 0+000 - 3+300 – miejscowość Dymitrów Duży gm. 
Baranów Sandomierski PZMiUW Rzeszów

2,640

Dymitrowsko – Młoduchowski - zabezpieczenie 
przeciwfiltracyjne wałów: lewy w km 0+000 – 0+850, wał 
prawy w km 0+000 – 0+520 – miejscowość Dymitrów 
Duży gm. Baranów Sandomierski PZMiUW Rzeszów

3,000

Złoty Potok w km 0+000 – 6+815 – przebudowa koryta 
potoku na terenie Gminy Padew N. - Wojków, Padew 
Narodowa PZMiUW Rzeszów

5,456

Potok Rów - modernizacja obwałowań w km: lewy 
0+000-1+421 i prawy 0+000-1+800 na terenie 
miejscowości Zarównie, Zachwiejów PZMiUW Rzeszów

4,800

Dymitrowsko Młoduchowski odbudowa koryta i 6 000Dymitrowsko - Młoduchowski - odbudowa koryta i 
modernizacja obwałowań kanału na terenie gminy 
Baranów Sandomierski PZMiUW Rzeszów

6,000

Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów, Badanie 
stanu technicznego wałów  p.pow. - w dorzeczu rz. 
Babulówka 25,4 km PZMiUW

0,381 0,381 9,468

Chorzelowski - odbudowa lewego wału w km 0+000 – 
1+950 wraz z budową przepompowni na terenie Gminy 

4,000
ą p p p y

Padew Narodowa w miejscowościach Zaduszniki, 
Rożniaty PZMiUW Rzeszów
Potok Chorzelowski w km 0+000 – 19+300 - odbudowa 
potoku na terenie Gminy  Padew Narodowa - 
Zaduszniki, Rożniaty, Gmina Gawłuszowice - 
Krzemienica, Młodochów, Gmina Tuszów Narodowy - 
Borki N., Tuszów N., Tuszów M., Babicha, Gmina 
Mielec - Chorzelów Mielec PZMiUW Rzeszów

15,440

Mielec - Chorzelów, Mielec PZMiUW Rzeszów

Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów, w dorzeczu 
potoku Chorzelowskiego PZMiUW

1,940

Strachocka - modernizacja obwałowań i śluz wałowych 
w km: lewy 0+000-4+900, 5+320-6+020 i prawy 0+000-
4+440, 5+020-5+600 na terenie miejscowości 
Dąbrówka Pniowska, Witkowice, Antoniów, Orzechów 
PZMiUW R ó

16,000

PZMiUW Rzeszów
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Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów, w dorzeczu 
rz. Strachocka PZMiUW

1,600

38. Ochrona od powodzi w dorzeczu rz. 
Tanew

42,652 182,864 0,000 225,516

Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Żary, Zynie, 

Budowa zbiornika wodnego Biszcza – Żary – Obiekt Nr 
2 pow 28 ha poj 548 tys m3 pow Biłgoraj

10,203
miejscowości: Żary, Zynie, 
Wólka Biska, Budziarze, 
Suszka, gm. Biszcza. 
Mieszkańcy - 212 osób, 
Budynki mieszkalne i 
gospodarcze 264 szt, 
Obiekty użyteczności 
publicznej - 2 szt, Drogi - 6 
km, Użytki zielone 70 ha

2 pow. 28 ha poj. 548 tys m3, pow. Biłgoraj

Zadanie sugerowane do 
wykreślenia przez RZGW

Koncepcja programowo - przestrzenna budowy 
zbiornika Brodziaki na rz. Czarna Łada

0,500

Zadanie sugerowane do 
wykreślenia przez RZGW

Studium Wykonalności Inwestycji Budowa zbiornika 
Brodziaki na rz. Czarna Łada

0,350

Zadanie sugerowane do 
wykreślenia przez RZGW; 
wg WZMiUW Lublin 
stopień ważności 4; 

Budowa zbiornika Borowiec na rz. Tanew pow. 25 ha, 
poj. 400 tys m3, pow. Biłgoraj

4,000

s op e a ośc ;
Ochrona przed powodzią 
w 2 miejscowościach: 
Borowiec, Olchowiec gm. 
Obsza. Mieszkańcy - 322 
osób, Budynki mieszkalne 
i gospodarcze 270 szt, 
Użytki zielone 1190 ha

Zadanie sugerowane do 
wykreślenia przez RZGW; 
wg WZMiUW Lublin 
stopień ważności 4; 
Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Brodziaki, 
Smólsko Małe, Okrągłe, 
Edwardów, Biłgoraj, gm. 
Biłgoraj Mies kańc

Budowa zbiornika Brodziaki na rz. Czarna Łada pow. 
100 ha, poj. 2500 m3, pow. Biłgoraj

40,000

Biłgoraj. Mieszkańcy - 
1675 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
917 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 2 
szt, Drogi - 2 km, Użytki 
zielone 710 ha
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Ochrona przed powodzią 1 
miejscowości: Różaniec 
Pierwszy, gm. Tarnogród. 
Mieszkańcy - 92 osób, 
Budynki mieszkalne i 
gospodarcze 69 szt, Użytki 
zielone 50 ha

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Pasternik w km 2+000 – 4+077 pow. Biłgoraj

2,881

zielone 50 ha

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km 
0+000 – 5+500 wraz z regulowanym odpływem

0,021

Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 

0,011

oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km 
0+000 – 5+500 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj

Ochrona przed powodzią 1 
miejscowości: Łukowa, 
gm. Łukowa. Mieszkańcy - 
1118 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
840 szt, Obiekty

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Potoku 
Mucha w km 0+000 – 5+550 na dł. 5,55 km wraz z 
regulowanym odpływem pow. Biłgoraj

5,500

840 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 2 
szt, Drogi - 4 km, Użytki 
zielone 52 ha

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Łazobna w km 
0+000 – 6+700 wraz z regulowanym odpływem

0,026

g y p y
Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Łazobna w km 
0+000 – 6+700 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj

0,014

Ochrona przed powodzią 
miejscowości Biszcza gm. 
Biszcza: Mieszkańcy - 

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Łazobna w km 0+000 – 6+700 wraz z regulowanym

6,700

y
1931 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
1240 szt,                  Pobór 
wody do zrealizowanego 
zbiornika Biszcz - Żary 
etap I

Łazobna w km 0+000 – 6+700 wraz z regulowanym 
odpływem pow. Biłgoraj

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego

0,032
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Wirowa w km 
0+000 - 8+320 wraz z regulowanym odpływem
Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Wirowa w km 
0+000 – 8+320 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj

0,017

- 49 -



do 2013 2014-2020 2021-2030 Łącznie Zadania składowe do 2013 2014-2020 2021-2030L.p. Zadanie Nakłady w mln zł Uwagi Nakłady w mln zł

Ochrona przed powodzią 
miejscowości Zamch gm. 
Obsza: Mieszkańcy - 150 
osób, Budynki mieszkalne 
i gospodarcze 45 szt, 
Użytki zielone 520 ha

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Wirowa w km 0+000 – 8+320 wraz z regulowanym 
odpływem pow. Biłgoraj

8,320

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Bukowa w km 
17+000 - 55+490 wraz z regulowanym odpływem

0,135

Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Bukowa w km 

0,077

oraz układu poziomego) koryta rzeki Bukowa w km 
17+000 – 55+490 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj

Ochrona przed powodzią 2 
miejscowości: Bukowa, 
Andrzejówka gm. Biłgoraj. 
Mieszkańcy - 298 osób, 
Budynki mieszkalne i 
gospodarcze 264 szt, 
Drogi - 10 km Użytki

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Bukowa w km 41+500 – 55+490 wraz z regulowanym 
odpływem pow. Biłgoraj

14,000

Drogi - 10 km, Użytki 
zielone 210 ha

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Lubień w km 
0+000 – 21+670 wraz z regulowanym odpływem

0,076

Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego

0,044
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Lubień w km 
0+000 – 21+670 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj
Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Lubień w km 0+000 – 4+600 i 13+470 – 21+670 wraz z 
regulowanym odpływem pow. Biłgoraj

12,800

g y y g j
Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Biała Łada w km 
0+000 – 55+370 wraz z regulowanym odpływem

0,215

Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Biała Łada w km 
0+000 - 55+370 wraz z regulowanym odpływem pow.

0,111

0+000 - 55+370 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj
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Ochrona przed powodzią 7 
miejscowości: Goraj, 
Zagrody, Majdan 
Gromadzki, Nadrzecze, 
Korytków Mały, Rzeczyca, 
Katy, gm. Goraj, Biłgoraj, 
Frampol Mieszkańcy - 655

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Biała Łada w km 15+500 - 33+130 i 47+020 – 49+570 
na dł. 20,15 km wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj

2,550

Frampol Mieszkańcy - 655 
osób, Budynki mieszkalne 
i gospodarcze 517 szt, 
Obiekty użyteczności 
publicznej - 1 szt, Drogi - 
12 km, Użytki zielone 230 
ha

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego

0,063
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Złota Korchów w 
km 0+000 - 16+300 wraz z regulowanym odpływem
Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Złota Korchów w 
km 0+000 - 16+300 wraz z regulowanym odpływem 
pow. Biłgoraj

0,033

p g j
Ochrona przed powodzią 2 
miejscowości: Korchów, 
Tarnogród gm. Księżpol, 
Tarnogród. Mieszkańcy - 
686 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
540 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 1 
szt, Drogi - 8 km, Użytki 

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Złota Korchów w km 0+000 - 16+300 wraz z 
regulowanym odpływem pow. Biłgoraj

16,300

zielone 170 ha

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Złota Zamch w km 
0+000 - 11+180 wraz z regulowanym odpływem

0,043

Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 

0,023
( p j p g p p g
oraz układu poziomego) koryta rzeki Złota Zamch w km 
0+000 - 11+180 wraz z regulowanym odpływem, pow. 
Biłgoraj

Ochrona przed powodzią 
miejscowości Zamch gm. 
Obsza. Mieszkańcy - 300 
osób, Budynki mieszkalne 
i gospodarcze 90 szt, 
Użytki zielone 240 ha

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Złota Zamch w km 0+000 - 11+180 wraz z regulowanym 
odpływem, pow. Biłgoraj

11,180

Użytki zielone 240 ha

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Czarna Łada w km 
0+000 - 30+100 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj

0,115
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Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Czarna Łada w km 
0+000 - 30+100 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj

0,061

Ochrona przed powodzią 9 Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 30 100Ochrona przed powodzią 9 
miejscowości: Wola 
Dereźniańska, Biłgoraj, 
Smólsko Małe, Smólsko 
Duże, Edwardów, 
Korczów, Okrągłe, Wola 
Mała, Wola Duża gm. 
Biłgoraj  Mieszkańcy - 
2211 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Czarna Łada w km 17+100 - 30+100 na dł. 13,0 km 
wraz z regulowanym odpływem pow. Biłgoraj

30,100

mieszkalne i gospodarcze 
921 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 2 
szt, Drogi - 2 km, Użytki 
zielone 870 ha

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Sopot w km 0+000 -

0,086

oraz układu poziomego) koryta rzeki Sopot w km 0+000 
22+500 wraz z regulowanym odpływem pow. Biłgoraj i 
Tomaszów Lub.
Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Sopot w km 0+000 -
22+500 wraz z regulowanym odpływem pow. Biłgoraj i 
Tomaszów Lub.

0,045

Ochrona przed powodzią 2 Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 22 500Ochrona przed powodzią 2 
miejscowości: Nowiny gm. 
Susiec pow. Tomaszów i  
Osuchy gm. Łukowa pow. 
Biłgoraj.   Mieszkańcy - 
206 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
143 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 2 
szt Drogi - 0 5 km Użytki

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Sopot w km 0+000 - 22+500 wraz z regulowanym 
odpływem pow. Biłgoraj i Tomaszów Lub.

22,500

szt, Drogi - 0,5 km, Użytki 
zielone 25 ha

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Lubień w km 
0+000 - 21+670 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj

0,083

Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Lubień w km 
0+000 - 21+670 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj

0,044
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Ochrona przed powodzią 
miejscowości Babice gm. 
Obsza. Mieszkańcy - 290 
osób, Budynki mieszkalne 
i gospodarcze 306 szt, 
Użytki zielone 310 ha

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Lubień w km 0+000 - 21+670 wraz z regulowanym 
odpływem pow. Biłgoraj

21,670

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Luchówka w km 
0+400 - 14+500 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj

0,056

Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego

0,030
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Luchówka w km 
0+400 - 14+500 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Biłgoraj

Ochrona przed powodzią 2 
miejscowości: Luchów 
Górny, Luchów Dolny gm. 
Tanrogród. Mieszkańcy - 
204 osób, Budynki 

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Luchówka w km 0+400 - 14+500 wraz z regulowanym 
odpływem pow. Biłgoraj

14,500

mieszkalne i gospodarcze 
153 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 1 
szt, Drogi - 4 km, 

39. Ochrona od powodzi w dorzeczu rz. 
Sanna

12,765 51,619 9,370 73,754

Zadanie sugerowane do 
k śl i RZGW

Koncepcja programowo - przestrzenna budowy 0,655
wykreślenia przez RZGW

p j p g p y
zbiornika Kosin na rz. Karasiówka

Zadanie sugerowane do 
wykreślenia przez RZGW

Studium Wykonalności Inwestycji Budowa zbiornika 
Kosin na rz. Karasiówka

0,393

Zadanie sugerowane do 
wykreślenia przez RZGW; 
stopień ważności wg 
WZMiUW Lublin - 4; 
Ochrona przed powodzią 5 
miejscowości: Kosin

Budowa zbiornika Kosin na rz. Karasiówka w km 0+100 
pow. 131 ha, 3275 tys m3, pow. Kraśnik

23,000

miejscowości: Kosin, 
Opoka Duża, Janiszów, 
Zabełcze, Borów gm. 
Annopol. Mieszkańcy - 
702 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
432 szt, Drogi - 4,5 km

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(k t łt i k j dł ż i

0,030
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Stanianka w km 
0+000 - 7+700 wraz z regulowanym odpływem
Studium Wykonalności Inwestycji Odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Stanianka w km 
0+000 - 7+700 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Janów Lub.

0,016
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Ochrona przed powodzią 6 
miejscowości: Kolonia 
Potok Stary I, 
Radwanówka, Potok 
Wielki, Kolonia Potok 
Wielki, Wola Potocka, 
Potoczek gm Potok Wielki

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Stanianka w km 0+000 - 7+700 wraz z regulowanym 
odpływem pow. Janów Lub.

7,700

Potoczek gm. Potok Wielki 
Mieszkańcy - 48 osób, 
Budynki mieszkalne i 
gospodarcze 37 szt, 
Obiekty użyteczności 
publicznej - 5 szt, Drogi - 
0,8 km, Użytki zielone 79 
ha

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 0 111Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Biała w km 0+000 - 
29+100 pow. Janów Lub.

0,111

Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Biała w km 0+000 - 
29+100 wraz z regulowanym odpływem pow. Janów 

0,059

Lub.
Ochrona przed powodzią 6 
miejscowości: Godziszów 
Trzeci, Rataj Ordynacki, 
Rataj Poduchowny, Biała 
II, Kawęczyn, Wólka 
Ratajska gm. Godziszów 
Mieszkańcy - 140 osób, 
Budynki mieszkalne i 

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Biała w km 19+540 - 24+500 na dł. 4,96 km wraz z 
regulowanym odpływem pow. Janów Lub.

4,960

gospodarcze 63 szt, 
Obiekty użyteczności 
publicznej - 2 szt, Drogi - 3 
km, Użytki zielone 62 ha

Koncepcja programowo - przestrzenna odbudowy 
(kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Branew w km 

0,105

p g ) y
0+000 - 27+300 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Janów Lub.
Studium Wykonalności Inwestycji odbudowa 
(kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego) koryta rzeki Branew w km 
0+000 - 27+300 wraz z regulowanym odpływem pow. 
Janów Lub.

0,055
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Ochrona przed powodzią 7 
miejscowości: Branew, 
Branewka, Kolowani 
Branewska, Kmień I, 
Kamień II, Flisy, Momoty 
gm. Dzwola.  Mieszkańcy - 
40 osób Budynki

Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego) koryta rzeki 
Branew w km 0+000 - 27+300 wraz z regulowanym 
odpływem pow. Janów Lub.

27,300

40 osób, Budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
98 szt, Obiekty 
użyteczności publicznej - 1 
szt, Drogi - 4 km, Użytki 
zielone 226 ha

Sanna II – modernizacja rzeki w km 4+650-10+050 m. 
Motycze, Zaleszany, Zbydniów gmina  Zaleszany 

4,320
Motycze, Zaleszany, Zbydniów gmina  Zaleszany 
PZMiUW Rzeszów
Rzeka Sanna - regulacja rzeki w km 0+000-4+650 na 
terenie miejscowości Pączek Gorzycki PZMiUW 
Rzeszów

4,200

Dokumentacja projektowa, wykupy gruntów dla 
dorzecza rzeki Sanna PZMIUW Rzeszów

0,850
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3. Wstepny zagregowany harmonogram rzeczowo-finansowy (szczegółowy zakres rzeczowy określony został w materiale źródłowym oraz w kartach zadań)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Łącznie

1.

Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku Małej 

Wisły - do ujścia Przemszy 4,5 9,5 12,496 4,1 4 4,2 5 4,84 5,2 4,5 4,41 4 4 4 4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 99,246

2.

Zwiększenie rezerwy powodziowej zbiornika 

retencyjnego Goczałkowice 13 17 24,308 12,3 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,608

3.

Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujści 

Przemszy do ujścia Skawy,  w tym 

modernizacja stopni wodnych Dwory i Smolice 42,074 40 40 14,05 12 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203,124

4.

Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku od 

ujścia Skawy do ujścia Dunajca 41,902 42 44 45,155 44 45 45 45 45 45 42,995 42,995 42,995 42,995 42,995 42,995 42,995 42,995 42,995 42,999 872,011

5.

Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku od 

ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki 40 50,236 72 32 32 32 32 32 32 32,855 20,58 20,58 20,58 20,58 20,58 20,58 20,58 20,58 20,58 20,58 592,891

6.

Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku od 

ujścia Wisłoki do ujścia Sanny 80 115,373 90 7,83 5 3 3 3 3 3 3,226 3,226 3,226 3,226 3,226 3,226 3,226 3,226 3,226 3,226 345,463

221,476 274,109 282,804 115,435 107 105,2 106 95,84 96,2 96,355 71,211 70,801 70,801 70,801 70,801 70,901 70,901 70,901 70,901 70,905 2 209,343

7.

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 

KATOWICE 0 0 0,992 3 3 3 4 3,8 3 3 2,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,342

8.

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 

BĘDZIN, DĄBROWA GÓRNICZA, 

MYSŁOWICE, SOSNOWIEC, 4 6 5,971 5 5 4,5 4,5 4 4 4 4 4 4 3,07 0 0 0 0 0 0 62,041

9.

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 

TYCHY 0 0,333 0 0 0 3 4,5 4,62 5 5 4,7 4 4 3 0 0 0 0 0 0 38,153

10.

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 

BIELSKO-BIAŁA 6,21 7 7 4,1 0 0 0 0 0 0 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 44,350

11.

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 

krakowskiej 2,124 9 58,9 127 127 132 127,16 127 127 127 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 1 579,184

12.

Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 

tarnowskiej 7 7,749 9,6 7,75 4 3 1 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 47,099

13.

Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji 

Kielce 0 0,634 0 5 5 5 5 5,8 5,8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,234

14. Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów 30 32 32,483 6 6 6 6 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,483

49,334 62,716 114,946 157,85 150 156,5 152,16 151,22 150,8 149 75,454 72,204 72,204 70,274 64,204 64,204 64,204 64,204 64,204 64,204 1 969,886

15.

Ochrona przed powodzią w zlewni Małej Wisły 

(bez zlewni Iłownicy), 30 30 32,091 12,77 11 11 11 11 11 11 6,565 6,565 6,565 6,565 6,565 6,565 6,565 6,565 6,565 6,565 236,511

16.

Ochrona przed powodzią w zlewni Iłownicy, w 

tym zbiornik międzyrzecki na Jasienicy 5,781 7 13 30 31,331 35 35 30 30 30 24,74 10 0 0 0 0 0 0 0 0 281,852

17.

Ochrona przed powodzią w zlewni Przemszy, 

w tym modernizacja zbiornika wodnego 

Kozłowa Góra oraz zabezpieczenie przed 

powodzią miasta Jaworzno 7 11,294 12 16 20 20 12 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,794

18.

Ochrona przed powodzią w zlewniach 

dopływów Wisły od Małej Wisły do Skawy (bez 

Soły i Skawy) 0 0 2,202 2 3 0,672 0 0 0 0 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 107,374

19.

Ochrona przed powodzią w zlewni Soły, w tym 

modernizacja Kaskady Soły 13 13 13,72 17 17,674 18 17 15 15 15 15 13 7,98 0 0 0 0 0 0 0 190,374

20. Ochrona przed powodzią w zlewni Skawy 2 3 8,529 12 12 12,616 13 13 13 12 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 112,145

21.

Ochrona przed powodzią w zlewniach 

dopływów Wisły od ujscia Skawy  do ujścia 

Skawinki wraz ze Skawinką 6 8 9,199 1,212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,42 1,42 2,84 2,84 2,84 1,42 1,42 38,611

III – Obniżenie zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym

Razem:

Razem:

L.p. Zadanie
Nakłady w mln zł w poszczególnych latach

I – Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły 

II – Zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Łącznie
L.p. Zadanie

Nakłady w mln zł w poszczególnych latach

22.

Ochrona przed powodzią w zlewniach 

dopływów Wisły od ujscia Skawinki do ujścia 

Potoku Kościelnickiego 0 0 0,792 2 2 2 2 2 2 2,292 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 98,984

23.

Ochrona przed powodzią w zlewniach 

dopływów Wisły od ujscia Potoku 

Kościelnickiego do ujścia Dunajca bez 

Uszwicy, Raby i Dunajca 5,008 7,56 8,26 11,796 12 12 12 12 12 12 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 173,724

24.

Ochrona przed powodzią w zlewni Raby, w tym 

budowa zbiorników małej retencji 13 17 26,456 8 8 8 8 7,31 7 7 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 186,966

25.

Ochrona przed powodzią w zlewni Uszwicy, w 

tym budowa zbiorników małej retencji 4 5,28 6,39 4,566 5 5 5 5 5 5 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 114,736

26.

Ochrona przed powodzią w zlewni Dunajca bez 

zlewni Białej, w tym zabezpieczenie przed 

powodzią miasta Nowy Sącz 21,472 50 50 58 69 79 84 78,432 68 60 13,27 12,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 725,604

27.

Ochrona przed powodzią w zlewni Białej, w tym 

budowa zbiorników małej retencji 34 36 46,946 30,14 27 27 27 24 22 21 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 443,786

28.

Ochrona przed powodzią w zlewniach Nidzicy, 

Kanału Strumień oraz Koprzywianki i Opatówki 35 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,000

29. Ochrona przed powodzią w zlewni Nidy 14 14,724 14 8 8 8 8 7,8 7 7 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 131,824

30.

Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Czarnej 

Staszowskiej 10 12,01 14,2 10 10 10 10 10 9 9 9,415 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 198,225

31. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Łęg 3 3 3,347 0 0 0 0 0 0 0,435 10,179 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 111,491

32. Ochrona przed powodzią w zlewni Trześniówki 0 0 1,102 15 15 15,605 16 16 15 15 3,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,781

33.

Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w 

tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-

Myscowa oraz Dukla 116,2 116,285 117 176 176 178 179 180 179,134 179 120,896 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 2 801,115

34.

Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Wisłok, 

w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka 

Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią 

miasta Krosno 65 80 110,822 100,889 100 100 100 96 96 96 23,315 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 1 171,426

35.

Ochrona przed powodzią w zlewni rz. San bez 

zlewni Wisłoka i Tanwi, w tym zabezpieczenie 

przed powodzią miasta Przemyśl 5 10 17,834 57,184 56 56 56 56 55 55 24,4 25,177 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 668,795

36. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Breń 0 4 15,843 52 52,585 53 53 52 52 52 5,402 5 4 3 3 3 2 0 0 0 411,830

37.

Ochrona przed powodzią w zlewniach  

Babulówki, Potoku Chorzelowskiego i rz. 

Strachocka 0 0 0,381 0,381 0 0 0 0 0 0 13,558 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 136,270

38. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Tanew 6 15 21,652 26,432 26,432 26 26 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225,516

39. Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Sanna 3 4 5,765 7 7 7 7,619 8 8 7 5 4,37 0 0 0 0 0 0 0 0 73,754

398,461 487,153 591,531 658,37 669,022 683,893 681,619 655,042 632,134 621,727 337,634 314,322 289,155 279,595 279,595 281,015 280,015 278,015 276,595 276,595 8 971,487

669,271 823,978 989,281 931,655 926,022 945,593 939,779 902,102 879,134 867,082 484,299 457,327 432,16 420,67 414,6 416,12 415,12 413,12 411,7 411,704 13 150,716

Razem:

Wszystkie osie łącznie:
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