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Powodzie są największym zagrożeniem naturalnym współczesnych społeczeństw. Na przestrzeni 
ostatnich lat zagrożenie to wzrosło w wielu krajach mimo imponujących osiągnięć technicznych, 
między innymi na skutek presji ekonomicznej i społecznej wymuszającej zagospodarowanie terenów 
zalewowych”... 

G.O.P.Obasi, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji 
Meteorologicznej, WMO w Orędziu z okazji Światowego Dnia 
Wody w marcu 2001 roku. 
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1. WSTĘP 
Celem opracowania pn. „Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią dla RZGW w Poznaniu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą 
zaplanowanych w tym programie działań”1 jest zwiększenie przepustowości koryt rzecznych 
i w konsekwencji ograniczenie zagrożenia powodziowego. Zagrożenie rozumiane jest, jako składnik 
odpowiedzialny za ryzyko związane z wystąpieniem wezbrania rzecznego, zgodnie z ogólnie 
przyjętym równaniem: R (ryzyko) = H (zagrożenie) × V (podatność na straty)2. Temat ten jest istotny, 
zważywszy, że w Polsce, podobnie jak w całej Europie, powodzie są przyczyną największych 
i najdotkliwszych strat materialnych, powodowanych działaniami natury3.  

„Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW 
w Poznaniu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych 
w tym programie działań” będzie stanowił wytyczne do utrzymania właściwych warunków przepływu 
wód powodziowych na rzece Warcie (od miejscowości Zawiercie do ujścia do rzeki Odry) oraz na 
rzece Noteci (od miejscowości Nakło nad Notecią do ujścia do rzeki Warty). W „Programie” został 
określony optymalny zasięg obszarów porostu drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia z doliny 
zalewowej dla zapewnienia bezpiecznego przepuszczania wezbrań powodziowych, a także zostały 
w nim wskazane działania mające na celu uformowanie i utrzymanie właściwego stanu zadrzewień 
i zakrzaczeń na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Opracowanie zostanie poddane 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Na podstawie ustawy Prawo wodne dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu będzie wydawał decyzje nakazujące usunięcie 
drzew i krzewów z uwzględnieniem wyników analiz przeprowadzonych w ramach opracowania oraz 
szczegółowych inwentaryzacji terenowych.  

Roślinność znajdująca się na obszarach zagrożenia powodziowego może powodować spowolnienie 
przepływu wody i spiętrzenie poziomu zwierciadła wody, wpływając niekorzystnie na okoliczną 
infrastrukturę oraz mienie i życie ludzi. Z drugiej strony może wpływać na opóźnienie odpływu wody 
ze zlewni, zwiększenie odporności koryta na erozję czy też rozpraszanie energii falowania. Tym 
samym niektóre skutki można uznać za pozytywne i sprzyjające działalności gospodarczej człowieka, 
a inne noszą znamiona szkodliwości. Warto w tym miejscu podkreślić, że przez ostatnie 20 lat 
w Europie postępuje istotna zmiana podejścia do spraw powodziowych4. Pojęcie ochrona przed 
powodzią – związana z dominującym wykorzystaniem metod technicznych – zastępowane jest 
pojęciem ograniczenie skutków powodzi. W tym podejściu do osiągnięcia celu wykorzystuje się 
rozmaite metody, w których hydrotechnika zajmuje ważne, ale niekoniecznie najistotniejsze miejsce. 
Prowadzone zabiegi koncentrują się na ochronie lub odtwarzaniu naturalnej retencji zlewni, 
ograniczaniu zabudowy na terenach zalewowych i przygotowaniu zagrożonych społeczności oraz 
obiektów zlokalizowanych na terenach zalewowych na wystąpienie niekorzystnych zjawisk 
hydrologicznych. Drogę tę odzwierciedlają nazwy szeroko zakrojonych nowoczesnych programów, 
takie jak Zróbmy miejsce dla wody w Anglii czy Przestrzeń dla rzek w Holandii, a także treść innych 
dokumentów, tworzonych w państwach przodujących w badaniach środowiska rzecznego, m.in. USA 
i Australii. Prowadzi się tam inwestycje zmierzające do zwiększenia rozstawy wałów 

                                                           

1
 Dalej zwanego Programem 

2
 Thywissen K., 2006, Components of Risk. A Comparative Glossary. SOURCE, Publication Series of UNU-EHS (United Nations 

University – Institute for Environment and Human Security) 
3 River Floods The Impacts and Economic Costs of River Floods in the European Union, and the Costs and Benefits of 

Adaptation. Summary of Sector Results from the ClimateCost project, funded by the European Community’s Seventh 
Framework Programme, Technical Policy, Briefing Note 03, Climatecost, Stockholm Environment Institute. 

4 Konieczny R., 2011, Ochrona przeciwpowodziowa, [w:] Bieżące łatanie dziur czy nowa długofalowa polityka 
gospodarowania wodami? Wnioski z projektu Wodny Okrągły Stół – porozumienie dla społeczeństwa i przyrody, Opinie 
ekspertów i przykłady nowoczesnej polityki przeciwpowodziowej i zarządzania wodami, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-
UNIA, Wrocław. 
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przeciwpowodziowych, renaturyzacji rzek, utrzymywania i zwiększania retencji na terenach 
podmokłych, tworzenia kanałów ulgi oraz edukacji i szkolenia mieszkańców. 

W perspektywie dotychczasowych praktyk w Polsce, podjęcie tematu wycinki drzew i krzewów 
w skali całych zlewni jest znaczącym krokiem w przód w zarządzaniu wodami. Odzwierciedla także 
aktualną politykę zarządzania zlewniowego, wprowadzoną do polskiego prawa zgodnie z przepisami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i uszczegółowianą w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Dyrektywą 
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. W perspektywie dotychczasowych 
opracowań dotyczących wycinki drzew i krzewów, Program o takim zasięgu przestrzennym stawia 
szereg wyzwań. Zaliczyć do nich należy brak wyników realizowanego z ogromnym rozmachem 
projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). 
W ramach projektu ISOK dla rzek wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostanie 
wykonane matematyczne modelowanie hydrauliczne, w wyniku którego wyznaczone zostaną obszary 
narażone na zalanie wodą powodziową o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% (tj. średnio raz na 
100 lat), przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego5. Wyzwaniem jest też mała ilość prac 
badawczych i publikacji na temat skutków wycinki drzew i krzewów w dolinach rzecznych, szczególnie 
w kontekście działań prowadzonych w skali całej zlewni. Istniejące publikacje naukowe autorów 
polskich i zagranicznych, dotyczące modelowania hydraulicznego i hydrologicznego, skupiają się 
w większości na zagadnieniach problemowych i symulacjach eksperymentalnych, dotyczących 
krótkich lub stosunkowo krótkich odcinków dolin. Niestety, żadne napotkane prace nie odnosiły się 
do problematyki wpływu zwiększenia przepustowości w „modelowym” przekroju na zmiany 
warunków przepływu w obszarach położonych poniżej modelowanego odcinka rzeki. W praktyce 
oznacza to, że tworzone do tej pory modele nie zostały skutecznie zaimplementowane na obszarze 
całej zlewni a zmienić może to zakończenie i publikacja wyników projektu ISOK.  

Mając powyższe na uwadze prace nad finalnym wskazaniem miejsc potencjalnej wycinki drzew 
i krzewów prowadzono wieloetapowo. Pierwszym etapem była wstępna identyfikacja obszarów 
zatorogennych w których roślinnosć na tyle zawęża światło przepływu, iż w istotny sposób zwiększa 
ryzyko powodzi. Na tym etapie korzystano m.in. z zestawienia miejsc potencjalnie zatorogennych 
i ograniczających przepływ tj. mosty, budowle wodne etc., ankiet dotyczących ryzyka powodziowego 
przesyłanych przez poszczególne gminy6, a także baz danych Centralnego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej,  Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i internetowych serwisów 
mapowych. 

Drugim z kluczowych etapów prac było kartowanie terenowe, podczas którego na wstępnie 
wytypowanych obszarach zaznaczano lokalizację drzew i krzewów oraz oceniano ich stan. 
Obserwacje wykonywano zarówno z lądu, jak i z wody, w okresie lata 2013 roku. Kartowane 
elementy były później odwzorowywane w środowisku GIS, gdzie każdy z nich był opisywany oraz 
fotografowany, co ma swoje odzwierciedlenie w załączonej do opracowania bazie danych.  

W trzecim etapie prac dokonano analizy materiałów cyfrowych w środowisku GIS, której efektem 
końcowym jest obszerna baza danych. Wśród materiałów wejściowych znajdowały się ortofotomapy, 
numeryczny model pokrycia terenu i numeryczny model terenu o wysokiej rozdzielczości7 (NMPT 
i NMT), wykonany specjalnie model typu DOD (ang. DEM of Difference), czyli wynik odejmowania 
NMT od NMPT, pokazujący miąższość szaty roślinnej. NMPT i NMT posłużyły także do opracowania 
profili poprzecznych dolin rzecznych, dokonanych średnio co 100 m biegu cieku. Wśród 
wykorzystanych danych wektorowych znajdowały się: zwektoryzowany przebieg cieków wraz z ich 
kilometrażem i hipotetyczne zasięgi tzw. wody stuletniej (pokrywającej się zazwyczaj z obszarem 

                                                           

5 Na podstawie danych uzyskanych po ukończeniu projektu ISOK rekomenduje się sprawdzenie modelowe wyników 
niniejszego Programu 

6 Wyniki ankiet WORP oraz uzupełnienia wysyłane przez gminy w trakcie prowadzenia prac nad Programem 
7 NMPT- gęstość punktów od 4 do 12 pkt/m2, ortofotomapa - rozdzielczość 0,25-05 m 
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międzywala). Do tego dołączono wytworzone warstwy shp. zawierające lokalizację obiektów 
kartowanych w terenie (roślinność i okazjonalnie inne obiekty) oraz zbierane informacje dodatkowe, 
w tym bogatą dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą zinwentaryzowane obiekty. Wszystkie 
dane zostały zebrane w postaci geobazy, obsługiwanej przez oprogramowanie z rodziny ESRI.  

Przegląd i szczegółowa analiza opracowanej bazy danych umożliwiły jej uzupełnienie o wynikowe 
rekomendacje, co do potencjalnej wycinki drzew i krzewów. Decyzje podejmowano arbitralnie na 
podstawie opracowanych kryteriów8, warunków hydraulicznych w konkretnych sytuacjach 
terenowych (analiza warunków topograficznych i hydrologicznych na podstawie NMT) oraz stopnia 
pokrycia roślinnością i jakością tego pokrycia (informacje z kartowania terenowego, NMPT, 
ortofotomapy).  

 

  

                                                           

8 Wykorzystano przy tym publikacje przeglądowe, opierające się na studiach paleogeograficznych, historycznych 
i regionalnych (np. Czarnuch Z., 2008, Ujarzmianie rzeki: człowiek i woda w rejonie ujścia Warty, Fundacja Zielonej Doliny 
Odry i Warty.) 
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU REALIZACJI PROGRAMU 

2.1. Uwarunkowania prawne otoczenia Programu 

Program wycinki drzew i krzewów w dorzeczu Warty i Noteci powstaje dla obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią, gdzie stykają się i przenikają cele ochrony mienia i życia ludzkiego oraz cele 
ochrony przyrody. Należy podkreślić, że pod pojęciem powodzi (Art. 9 ustawy Prawo wodne) rozumie 
się czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, 
powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od 
strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego 
oraz działalności gospodarczej.  

Spośród wielu dokumentów, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na postępowanie 
w tym obszarze działań, najważniejszą rolę odgrywają ustawa Prawo wodne9, ustawa Prawo ochrony 
środowiska10, ustawa o ochronie przyrody11 oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym12.  

Podstawą prawną realizacji „Programu” są zapisy art. 26 i 88 l. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz dział III i IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 
z późniejszymi zmianami). 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji 
rządowej i samorządowej. Ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje się w szczególności przez 
kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych (art. 88k 
ustawy Prawo wodne). 

Konieczność dokonywania wycinki wynika z obowiązku utrzymywania śródlądowych wód 
powierzchniowych, jaki ciąży na Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Do 
obowiązków RZGW należy m.in. (art. 26 ustawy Prawo wodne):  

• zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz 
kanałów, będących w jego władaniu;  

• regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie do 
możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków 
hydrologicznych;  

• zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów;  

                                                           

9
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne., Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951, 1513, z 2013 r. 

poz 21, 165. 
10

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 
Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 
1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 
104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 229, poz. 1498. Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, 
poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, poz. 951, 1342, 
1513, z 2013 r. poz. 21, 139, 165, 888.. 

11
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 
157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 
208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985, z 2013 r. poz. 7, 73, 165. 

12
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Dz. U. 
Z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405. 
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• współudział w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację 
zasobów wodnych. 

Niestety ustawa Prawo wodne nie uściśla kluczowych pojęć, jak należyty stan techniczny i swobodny 
spływ wód powodziowych.  

W ustawie Prawo wodne nie podaje się wprost informacji o negatywnej roli drzew i krzewów na 
ochronę przeciwpowodziową. Interpretacja taka odnośnie obszarów zagrożonych może wynikać 
jednak z art. 88l ustawy, gdzie określono, że na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub 
zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji 
wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej 
dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk. Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej może, w drodze decyzji, na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, zwolnić od tego zakazu. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w 
celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych, dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej może ponadto, w drodze decyzji, wskazać sposób uprawy 
i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające z wymagań ochrony przed powodzią, 
a także nakazać usunięcie drzew i krzewów (art. 88 l ust. 7 ustawy Prawo wodne). Stroną 
postępowania o wydanie ww. decyzji jest właściciel wody i posiadacz nieruchomości, której dotyczy 
ta decyzja (art. 88 l ust. 10 ustawy Prawo wodne). Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej dla stwierdzenia czy zamierzone działanie nie utrudni ochrony przed powodzią może 
zasięgnąć opinii państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (art. 88 l ust. 3 ustawy Prawo 
wodne). Ponadto decyzja nakazująca wycinkę drzew wymaga uzgodnienia z właściwym Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska (art. 88 l ust. 11 ustawy Prawo wodne). Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu będzie wydawał decyzje nakazujące usunięcie drzew 
i krzewów z uwzględnieniem wyników analiz przeprowadzonych w ramach opracowania oraz 
szczegółowych inwentaryzacji terenowych.  

Usuwanie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w trwałym 
zarządzie RZGW w Poznaniu odbywa się na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 627) na wniosek RZGW. Wytypowanie drzew do usunięcia związane jest 
z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymywaniem urządzeń 
wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych w zakresie niezbędnym do wykonywania 
i utrzymywania tych urządzeń. W pierwszej kolejności usuwane są drzewa usychające, zagrażające 
oberwaniem konarów, uszkodzone niszczycielską działalnością bobrów mające wpływ na 
bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu urządzeń 
hydrotechnicznych będących w administracji RZGW.  

Do drzew i krzewów odnosi się wprost ustawa Prawo ochrony środowiska, które w ogólności określa 
zasady ochrony środowiska, warunki korzystania ze środowiska oraz obowiązki administracji 
publicznej związane z ochroną środowiska. Ochrona środowiska jest realizowana w myśl ustawy w 
szczególności m.in. przez ograniczenie możliwości wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów 
zieleni (art. 127 ustawy Prawo Ochrony Środowiska), a także przez zalesianie, zadrzewianie lub 
tworzenie skupień roślinności, zwłaszcza gdy przemawiają za tym potrzeby ochrony gleby, zwierząt, 
kształtowania klimatu oraz inne potrzeby związane z zapewnieniem różnorodności biologicznej, 
równowagi przyrodniczej i zaspokajania potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych ludzi. Ustawa nie 
mówi o wycince związanej tematycznie ze zmniejszaniem zagrożenia powodziowego. Z ustawą Prawo 
Ochrony Środowiska wiążą się natomiast cele środowiskowe i zasady ochrony wód przewidziane w 
ustawie Prawo wodne. Według art. 38. ustawy Prawo Wodne celem ochrony wód jest utrzymywanie 
lub poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach 
podmokłych. Realizacja tego celu wymaga zapewnienia m.in. możliwości bytowania ryb i innych 
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organizmów wodnych w warunkach naturalnych. Stan ekologiczny jednolitej części wód 
powierzchniowych (JCWP), wyróżnia się na podstawie kryteriów zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z 2009 roku w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych13. Prowadzone zabiegi 
nie mogą prowadzić do pogorszenia stanu określonej JCWP. 

Nawiązanie do ustawy Prawo ochrony środowiska znajduje się również w ustawie o ochronie 
przyrody14, ustanawiającej cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej, nieożywionej oraz 
krajobrazu. Według jej przepisów zasoby, twory i składniki przyrody (w tym siedliska przyrodnicze, 
zieleń w miastach i wsiach, jak również zadrzewienia) należy zachowywać, użytkować w sposób 
zrównoważony i pozwalający na ich odnawialność. Ustawa reguluje zasady ochrony terenów zieleni 
i zadrzewień (rozdz. 4 ustawy o ochronie przyrody) oraz wydawanie pozwoleń na ich wycinkę. Pod 
tym względem inaczej traktuje się prace podejmowane na podstawie decyzji właściwego organu 
w obszarze między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, 
w którym wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów 
w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału (art. 83 ustawy o ochronie przyrody). Nie wymagają one 
decyzji wójta, burmistrza, albo prezydenta miasta. Za usunięcie drzew i krzewów, które było związane 
z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń 
wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie 
niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń, nie pobiera się opłat (art. 86 ustawy 

o ochronie przyrody). W ustawie określa się także zasady postępowania na obszarach objętych 
formami ochrony przyrody. Przykładowo likwidowanie lub niszczenie zadrzewień nadwodnych 
w parku krajobrazowym może być zakazane, jeśli nie wynika m.in. z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej (art. 17 ustawy o ochronie przyrody). Działalność związana z utrzymaniem 
urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu nie podlega ograniczeniu na 
obszarach Natura 2000, jeśli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony tych terenów i o ile 
nie narusza zakazów obowiązujących w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, jeśli te 
zawierają się w obszarze Natura 2000 (art. 36). Prace prowadzone na terenach o szczególnych 
wartościach przyrodniczych, polegające na regulacji wód oraz budowie wałów 
przeciwpowodziowych, a także roboty melioracyjne, odwodnienia budowlane oraz inne roboty 
ziemne zmieniające stosunki wodne, wymagają pozwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. W przeciwnym razie ich wykonawcy podlegają karze aresztu lub grzywny (art. 131 
ustawy o ochronie przyrody). 

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawarte są 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. Ideą tych zasad jest dążenie do ładu przestrzennego 
i zrównoważonego rozwoju. Ustawa określa, że w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
planie miejscowym i decyzjach lokalizacyjnych15 uwzględnione muszą być obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią. 

O ile dokumenty polskie wyznaczają prawne ramy konkretnych działań, o tyle pożądany kierunek 
prowadzonej polityki w zakresie zarządzania wodami nadała już wcześniej Ramowa Dyrektywa 

                                                           

13
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 258, Poz. 1549. 

14
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880, Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 
157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 
208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985, z 2013 r. poz. 7, 73, 165. 

15
 Decyzjach o warunkach zabudowy oraz w decyzjach o lokalizacji celu publicznego 
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Wodna. Jedną z jej wytycznych jest obowiązek tworzenia planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy (art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej). Ten sposób zarządzania wodami znalazł 
swoje odbicie w polskich dokumentach strategicznych, w tym w projekcie jednej z dziewięciu 
strategii zintegrowanych „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”. Tam też znalazł się zapis 
o potrzebie zwiększania zasobów wód i zwiększania zdolności retencyjnych zlewni. 

W kontekście przedmiotowego dokumentu istotna jest też Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim tzw. Dyrektywa 
Powodziowa, która dąży do zminimalizowania oraz właściwego zarządzania ryzykiem, jakie może 
stwarzać powódź dla ludzkiego zdrowia, środowiska, działalności gospodarczej i dziedzictwa 
kulturowego. Transpozycja dyrektywy do polskiego systemu prawnego nastąpiła w 2011 roku 
poprzez nowelizację ustawy Prawo wodne. Uchylono dział V ustawy ochrona przed powodzią oraz 
suszą (między innymi uchylono art. 79 ustawy Prawo wodne nakładający na dyrektora RZGW 
obowiązek opracowania studium ochrony przeciwpowodziowej), a wprowadzone zostały nowe 
uregulowania.  

Znowelizowana ustawa Prawo wodne wprowadziła zmiany zarówno w zakresie dokumentów 
w oparciu, o które prowadzona jest ochrona przeciwpowodziowa, jak i w definicji specjalnych 
terenów zagrożonych powodzią. Studium ochrony przeciwpowodziowej zastąpione zostało mapami 
zagrożenia i ryzyka powodziowego, natomiast wyznaczone przez dyrektora RZGW obszary 
bezpośredniego zagrożenia powodzią - obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie 
z ustawą przejściową z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw studium ochrony przeciwpowodziowej, sporządzone przez właściwego dyrektora 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zachowuje ważność do dnia sporządzenia map zagrożenia 
powodziowego, natomiast obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią określone przez właściwego 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie przepisów dotychczasowych uznaje 
się za obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo 
wodne.  

Obecnie w ramach realizacji projektu ISOK Centra Modelowania Powodzi i Suszy IMGW-PIB, na 
zlecenie prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, opracowują mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla rzek wyznaczonych we wstępnej ocenie ryzyka 
powodziowego, które mają powstać do 22 grudnia 2013 r.  

Na mapach zagrożenia powodziowego zostaną wyznaczone zasięgi powodzi o prawdopodobieństwie 
przewyższenia p=0,2%, p=1%, p=10% uwzględniające m.in. uszkodzenia wałów i budowli piętrzących, 
głębokości wody lub poziom zwierciadła, w uzasadnionych przypadkach – prędkości lub natężenia 
przepływu wody. Z kolei na mapach ryzyka m.in. przedstawiona zostanie szacunkowa liczba 
mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią, a także rodzaje działalności gospodarczej 
wykonywane na obszarach objętych zasięgiem powodzi czy też instalacje mogące, w przypadku 
wystąpienia powodzi, spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
środowiska.  

Zgodnie z ustawą Prawo wodne dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej opracowane 
przez Centra Modelowania Powodzi i Suszy IMGW-PIB mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego 
przekażą właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej, właściwym wojewodom, marszałkom 
województw, starostom, wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz właściwym komendantom 
wojewódzkim i powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawione na mapach 
zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice obszarów uwzględnia się w 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Zmiany w tych 
dokumentach wprowadza się w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia 
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powodziowego oraz map ryzyka powodziowego wyżej wymienionym organom. Od dnia przekazania 
map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego jednostkom samorządu terytorialnego 
wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach 
zabudowy na obszarach wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego muszą uwzględniać 
poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów. 

Należy mieć świadomość, że podejście do wycinki drzew i krzewów w analizowanych zlewniach może 
zostać w sposób diametralny zmienione przez wyniki wspomnianego wcześniej programu ISOK, 
niedostępne w trakcie opracowywania dokumentu. Z tego powodu planowany jest przegląd skutków 
wdrożenia Programu oraz jego sprawdzenie modelowe po zakończeniu programu ISOK.   

Ponieważ zgoda na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie szkodzić środowisku wymaga 
uprzedniego rozwiania wszystkich racjonalnych wątpliwości, co do tego szkodliwego oddziaływania, 
z tego względu „Program” zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, która 
oceni zbiorcze skutki jego wdrożenia. Skutki lokalne będą oceniane w ramach opisanych powyżej 
uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

2.2. Opis i charakterystyka obszaru badań 

2.2.1. Region wodny Warty 

Charakterystyka regionu wodnego Warty została podana w opracowaniu16 opublikowanym przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, będący administratorem tego obszaru. Region 
wodny Warty obejmuje w całości zlewnię rzeki Warty o powierzchni 54,5 tys. km2, czyli ok. 17,4% 
obszaru Polski.  

Pod względem administracyjnym region Warty znajduje się na obszarze: 

• 8 województw (obejmuje 90% województwa wielkopolskiego, 50% łódzkiego, 38 % lubuskiego, 
po ok. 25% zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego, a także w niewielkiej 
części województwa opolskie i pomorskie, odpowiednio ok. 8,8 i 4,6%), 

• 86 powiatów,  

• 475 gmin, z których 315 w całości leży w granicach RZGW Poznań, a 160 w części.  

Obszar zlewni Warty położony jest w obrębie czterech podstawowych jednostek 
fizycznogeograficznych: Pojezierzy Południowobałtyckich, Nizin Środkowopolskich, Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej i niewielkiego fragmentu Wyżyny Małopolskiej. 
Zlewnia Warty nie jest obszarem jednorodnym klimatycznie. Według regionów pluwiotermicznych 
wyróżnionych przez Schmucka17, region wodny Warty jest w większości suchy i jednocześnie ciepły. 
Najsuchszy i najcieplejszy region rozciąga się na wschód od Poznania i sięga po okolice Wisły między 
Płockiem i Bydgoszczą. Wyżynne obszary zlewni Warty należą do obszarów ciepłych i umiarkowanie 
ciepłych, natomiast Pojezierza Południowobałtyckiego do regionów dość ciepłych i umiarkowanie 
ciepłych oraz umiarkowanie wilgotnych. 

Średnie roczne opady w zlewni Warty wahają się od poniżej 500 mm do powyżej 600 mm. Największą 
sumę opadów przyjmują północne i południowe krańce zlewni. W latach suchych notuje się znaczne 
odchylenia od wartości przeciętnych. W latach wilgotnych suma opadów może stanowić nawet 170% 

                                                           

16
 Materiały wyjściowe do formułowania warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Część A - Charakterystyka 
regionu wodnego Warty i istotnych problemów gospodarki wodnej, 2011, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu – Pion Zasobów Wodnych, Poznań. 

17
 Schmuck A., 1965, Regiony pluwiotermiczne w Polsce, Czasopismo Geograficzne, T. 36, z.3, Wrocław. 
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wartości opadu normalnego18. Wartości maksymalne opadów są charakterystyczne dla południowej 
części zlewni, mniej więcej po profil w Sieradzu. Od 60 do 65% opadów przypada na półrocze letnie 
od maja do października z maksimum w lipcu i sierpniu (w tych miesiącach ok. 30% opadu rocznego). 
Obok wysokich miesięcznych sum opadów występują także posuchy - okresy bez opadów trwają 
nawet 15 dni. Najmniejsze sumy opadów dotyczą stycznia i lutego oraz częściowo marca. Od 5 do 
10% rocznej sumy opadu występuje w postaci śniegu. Z punktu widzenia bilansu wodnego pokrywa 
śnieżna ma znaczenie tylko w pojedynczych latach, mniej więcej co 15 lat. Długość zalegania pokrywy 
śnieżnej w poszczególnych latach wynosi ok. 8–12 dni i zawiera się w przedziale od 1 do 5 cm, a więc 
nie ma praktycznie znaczenia bilansowego i nie wykazuje zwykle związku z odpływem19. Wielkość 
całkowitego odpływu ze zlewni Warty wynosi średnio ok. 6 mld m3, co daje odpływ jednostkowy 
rzędu 3,68 l/s km2. 

Ukształtowanie powierzchni omawianego obszaru jest reliktem efektów działania procesów 
morfotwórczych z młodszych okresów plejstocenu (głównie poszczególnych faz zlodowacenia Wisły) 
i uzależnione jest od budowy geologicznej płytkiego podłoża, na którą składają się różnowiekowe 
osady glacjalne, fluwioglacjalne i peryglacjalne, pokrywające starsze utwory kenozoiczne warstwą 
o miąższości do 200 m. W północnej części regionu wodnego Warty dominują młodoglacjalne 
krajobrazy nizinne, natomiast w części południowej przeważa krajobraz równin peryglacjalnych. 
Tereny objęte ostatnim zlodowaceniem charakteryzują się dużą jeziornością, natomiast południowa 
część zlewni jest praktycznie pozbawiona jezior. Tereny pojezierzy charakteryzują się najbardziej 
zróżnicowaną morfologią terenu, z licznymi wzgórzami morenowymi oraz rynnami polodowcowymi. 
Należy podkreślić, że przeważającą część regionu stanowią tereny nizinne. 

Przeważająca część regionu wodnego Warty użytkowana jest rolniczo. Grunty orne zajmują ok. 60% 
ogólnej powierzchni i są najpowszechniejsze w centralnej części obszaru. Dna dużych dolin w pobliżu 
koryt rzecznych zajęte są przez użytki zielone w postaci łąk i pastwisk. Największe kompleksy leśne 
znajdują się w międzyrzeczu Noteci i Warty (Puszcza Notecka), w zlewni Drawy (Puszcza Drawska), 
w zlewni Gwdy, w rejonie od Nowego Tomyśla i Zbąszynia po dolinę dolnej Warty, oraz na północ od 
Gorzowa Wielkopolskiego (Puszcza Gorzowska). Zróżnicowanie w zagospodarowaniu terenu sprawia, 
że region wodny Warty można podzielić pod tym względem na trzy części: 

• północno-zachodnią (tereny na zachód od linii Zbąszyń – Złotów), w której znajdują się rozległe 
kompleksy leśne porozdzielane obszarami rolniczymi, 

• środkową, której południową granicę można wyznaczyć na linii Ostrów Wielkopolski–Łódź, 
typowo rolniczą z niewielkim mozaikowym udziałem lasów, 

• południową – rolniczo-leśną. 

Pierwotna roślinność regionu wodnego Warty nie zachowała się. Potencjalną roślinność tego obszaru 
powinny tworzyć lasy mieszane i liściaste typu subatlantyckiego, w tym dąbrowy, buczyny i grądy. 
Lokalne warunki glebowe i topograficzne, a także działalność człowieka prowadzą do urozmaicenia 
obecnych tu typów lasu. Na glebach bielicoziemnych wykształconych na piaskach zwiększa się udział 
gatunków iglastych (głównie sosny), na obszarach podmokłych i w dolinach rzek występują olsy i lasy 
łęgowe (olsza, jesion, wierzba).  

W regionie wodnym Warty funkcjonują śródlądowe drogi wodne administrowane przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Kanał Bydgoski (km 14,8 - 38,9), Kanał Ślesiński (km 0,0 - 
32,0), Jezioro Gopło (km 32,0 - 59,5), rzeka Noteć górna (km 59,5 - 121,6), Kanał Górnonotecki (km 
121,6 - 146,6), rzeka Noteć dolna - odcinek skanalizowany (km 38,9 - 177,2), rzeka Noteć dolna - 

                                                           

18
 Kotońska B., Tamulewicz J., 1975, Zaplecze wodne Poznania. Opady, 4, Poznań. 

19
 Materiały wyjściowe do formułowania warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Część A - Charakterystyka 
regionu wodnego Warty i istotnych problemów gospodarki wodnej, 2011, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu – Pion Zasobów Wodnych, Poznań. 
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odcinek swobodnie płynący (km 177,2 - 226,1), rzeka Warta (km 0,0 - 406,6)20. Kanałem Bydgoskim, 
Notecią i Wartą prowadzi droga wodna Wisła – Odra, będąca fragmentem międzynarodowej drogi 
wodnej E70. Wymienione drogi wodne tworzą Wielką Pętlę Wielkopolski.  

Ok. 11,5% powierzchni regionu wodnego Warty zajmują obszary parków narodowych, 
krajobrazowych i rezerwatów (bez obszarów chronionego krajobrazu). Razem z terenami 
chronionymi w programie NATURA 2000 daje to 22% powierzchni regionu wodnego. Udział obszarów 
chronionych w poszczególnych zlewniach jest bardzo różny; szczegółowe informacje zestawiono 
w tabeli nr 1. 

Tabela 1 Powierzchnia obszarów chronionych w poszczególnych zlewniach bilansowych, źródło: Materiały wyjściowe do 
formułowania warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, RZGW. 

Zlewnia 
bilansowa 

Nazwa zlewni bilansowej 
Parki 

Narodowe 
[km2] 

Parki 
Krajobrazowe 

[km2] 

Rezerwaty 
[km2] 

Natura 
2000 
[km2] 

Wszystkie formy 
razem 
[km2] 

% zlewni 
pod 

ochroną 

I Górna Warta 0 718 13 23 719 27 

II Liswarta bez Kocinki 0 345 3 0 346 27 

III 
Warta od Liswarty do 
Widawki 

0 369 4 93 371 25 

IV Widawka 0 98 3 11 110 5 

V Warta od Widawki do Neru 0 36 35 99 140 10 

VI Ner 0 0 2 109 110 6 

VII Warta od Neru do Prosny 0 216 8 503 563 12 

VIII Prosna 0 14 2 14 28 1 

IX 
Warta od Prosny do Kan. 
Mosińskiego 

0 164 1 150 255 15 

X Poznańska Zlewnia Warty 148 470 11 371 763 20 

XI Wełna 0 73 2 64 136 5 

XII 
Warta od Obrzycka do 
Noteci 

0 441 5 999 1 121 53 

XIII Obra 0 428 4 494 829 21 

XIV Górna Noteć 0 259 133 286 433 11 

XV 
Noteć pradoliny toruńsko-
eberswaldzkiej 

0 606 11 1 650 2 085 42 

XVI Gwda 0 87 37 1 102 1 111 22 

XVII Drawa 523 375 6 2 116 2 154 65 

XVIII Dolna Warta 191 369 8 553 691 31 

RWW  862 5068 288 8637 11 965 22 

2.2.2. Rzeka Warta 

2.2.2.1. Charakterystyka rzeki Warty 

Warta to trzecia pod względem długości rzeka w Polsce (808,2 km), choć w skali europejskiej nie jest 
rzeką dużą. Jej zlewnia o łącznej powierzchni 54 529 km² ma wydłużony równoleżnikowo kształt, 
a dolina rzeki jest formą złożoną i w kolejnych odcinkach była kształtowana w różnych warunkach. 
Najważniejszymi dopływami Warty są Noteć, Prosna, Obra i Ner. Ich charakterystykę podano w tabeli 
nr 2. Przepływy Warty mocno zmieniają się w zależności od pory roku i są odmienne 
w poszczególnych latach. Według danych IMGW z wielolecia 1951–2000 dla posterunku 

                                                           

20
 Śródlądowe drogi wodne w Polsce, KZGW: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Srodladowe-drogi-wodne-w-Polsce.html oraz 
Charakterystyka regionu wodnego Warty i identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej, RZGW w Poznaniu, 
2007. 
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zamykającego zlewnię Warty przepływ WWQ21 osiąga maksimum w marcu, a przepływ NNQ 
w półroczu letnim (V–X) osiąga minimum w sierpniu. Przepływ SSQ Warty w roku suchym wynosi 
139,1 m3/s i waha się od 96,8 m3/s we wrześniu do 237,5 m3/s w kwietniu, w roku średnim SSQ 
wynosi 221,4 m3/s i waha się w przedziale od 167,5,5 m3/s we wrześniu do 306,6 m3/s w kwietniu, 
a w roku mokrym przepływ ten wynosi średnio 320,9 m3/s i waha się od 222,6 m3/s w lipcu do 576,2 
m3/s w marcu. 

Tabela 2 Ważniejsze dopływy Warty w obrębie regionu wodnego Warty, źródło: Materiały wyjściowe do formułowania 
warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, RZGW w Poznaniu. 

Rzeka Długość [km] 
Powierzchnia 
zlewni  [km

2
] 

Przepływ średni 
[m

3
/s] 

Max amplitudy stanów [m] 

Noteć (P) 388,4 17 334 64,5 3,5 

Prosna (L) 216,8 4 925 16,0 5,0 

Obra (L) 163,8 3 419 8,8 2,0 

Ner (P) 125,9 1 867 7,8 3,5 

Wełna (P) 117,8 2 621 7,9 2,0 

Kanał Mosiński (L) 116,6 2 495 - - 

Widawka (P) 99,6 2 418 12,6 2,5 

Liswarta (L) 95,2 1 559 6,9 2,5 

Warta jest w swojej przeważającej części typową nizinną rzeką, co przejawia się m.in. niskim 
zmąceniem wody, rzadko przekraczającym 20 g/m3 22. Rzekę tę można podzielić na trzy główne 
odcinki: górny, środkowy i dolny. Odcinek górny obejmuje źródła rzeki Warty znajdujące się na 
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w Kromołowie (obecna dzielnica Zawiercia), dalej fragment 
płynący w tektonicznym obniżeniu Górnej Warty wzdłuż krawędzi Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej, zmianę kierunku biegu rzeki na wschodni w Częstochowie, Mirowski Przełom Warty 
przecinający Wyżynę Wieluńską, kolejne zwroty rzeki na północ a w okolicach Radomska na zachód, 
przełomy przez Wyżynę Wieluńską (Działoszyński Przełom Warty, przełom przez Łuk Załęczański), 
zwrot o 180 stopni na wschód, fragment skierowany na północ aż do miasta Koło, kolejny zwrot na 
zachód i wreszcie Pradolinę Warciańsko-Odrzańską, gdzie wpływa po minięciu Konina. Odcinek 
środkowy Warty prowadzi przez Poznański Przełom Warty od okolic Śremu, a poniżej Poznania rzeka 
ponownie zmienia kierunek na zachodni i osiąga Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką. Odcinek dolny 
Warty rozpoczyna się w miejscowości Santok, gdzie rzeka przyjmuje swój największy dopływ – Noteć. 
Poniżej Gorzowa Wielkopolskiego Warta uformowała rozległy, podmokły odcinek ujściowy (Ujście 
Warty), po czym w Kostrzynie nad Odrą uchodzi do Odry. 

Dolina Warty jest silnie przekształcona przez człowieka, co w praktyce, choć w rożnym stopniu, 
dotyczy całej jej długości. Wielowiekowa działalność gospodarcza na obszarze zlewni doprowadziła 
do znacznej, a w wielu przypadkach całkowitej zmiany systemu korytowego. Prowadzone badania 
paleogeograficzne i sedymentologiczne pokazały, że osady najmłodszych z naturalnych koryt 
przykrywają generacje starsze, o odmiennych cechach morfologicznych. Najmłodszy, wykształcony 
w holocenie system rzeczny tworzył układy wielokorytowe, charakterystyczne dla rzek 
anastomozujących. Ten holoceński układ wielokorytowy cechował się istnieniem stosunkowo 
głębokich i wąskich koryt oraz akumulacją pozakorytową reprezentowaną przez madę mineralno-
organiczną, skoncentrowaną w niezbyt szerokich strefach wzdłuż cieków. Był on odmienny od układu 
młodszodryasowego, na który został nałożony. Holoceński układ korytowy odznaczał się dużą 
stabilnością, istniał prawdopodobnie od około 4 tys. lat po czasy nowożytne. Stan ten uległ zmianie 
wskutek intensywnej gospodarki rolnej, prowadzącej do degradacji obszarów leśnych, co zwiększyło 
aktywność procesów spływu powierzchniowego i zmiany wielkości oraz charakteru rumowiska 

                                                           

21
 Objaśnienia skrótów: WWQ – przepływ najwyższy z najwyższych obserwowanych, NNQ – przepływ najniższy z najniższych 
obserwowanych, SSQ – przepływ średni ze średnich. 

22
 Zmącenie wody i transport rumowiska unoszonego w rzekach Polskich w okresie 1956–1965, Materiały Państwowego 
Instytutu Hydrologiczno-meteorologicznego, Wyd. Komunikacji i Łączności. 
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rzecznego23. Wskutek prac hydrotechnicznych system korytowy Warty już w XVIII wieku pozbawiony 
został wielu mniejszych koryt, natomiast inne zostały pogłębione. Istniał już wtedy system nieciągłych 
obwałowań. W XIX wieku uformowano główne koryto rzeki o przebiegu zbliżonym do dzisiejszego.  

2.2.2.2. Opis historycznych wezbrań wraz z analizą ich przyczyn 

Wezbrania na Warcie, m.in. z powodu cech samego reżimu rzecznego, wolniejszych przyborów wody 
i ukształtowania terenu, trudno porównać do sytuacji na rzekach z południowej części Polski. Nie 
oznacza to jednak, że zlewni nie dotyczą problemy powodziowe, o czym świadczą między innymi 
zapisy zdarzeń historycznych. Informacje o historycznych powodziach zostały zebrane 
i zinterpretowane m.in. przez Czarnucha24. Autor ten wskazał na liczne sytuacje, gdy wysokie 
wezbrania rzeczne występowały w postępujących po sobie latach (spis uzupełniony z innych źródeł): 
1444–1445, 1454–1455, 1495–1496, 1550–1551, 1563–1564, 1569–1570,–1571–1572 (Warta 
spowodowała popękanie murów katedry w Poznaniu), 1577–1578–1579, 1586–1587–1588, 1595–
1596, 1623–1624, 1650–1651, 1684–1685 (wody Warty podmyły mury gorzowskiego zamku 
i zniszczyły młyny), 1692–1693, 1711–1712, 1729–1730–1731–1732, 1770–1771–1772–1773–1774–
1775, 1783–1784–1785–1786–1787, 1789, 1790, 1813–1814, katastrofa kolejnych dziewięciu lat 
1827–1835, 1837–1838, 1843–1844–1845–1846, 1854 (w marcu kra na Warcie uszkodziła mosty 
i port w Gorzowie), 1871–1872, 1888 (przerwanie wałów nad Wartą), 1889, 1896, 1897, 1902–1903, 
1920, 1922, 1924, 1926–1927, 1930–1931, 1939–1940–1941, 1947, 1979, 1982 (powódź stulecia), 
1996, 1997, 2010. Śladami wysokich stanów wody są znaki wielkich wód, znane także z centrum 
Poznania, a w czasach pomiarów hydrologicznych dokładne odczyty wodowskazowe. Analizy 
historycznych wezbrań prowadzone były także w trakcie przygotowania Wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego (WORP) w ramach Informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami (ISOK).25 W analizach tych powodzie na Warcie z lat 1947, 1966, 1975, 1981, 1982, 
1985, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000-2006, 2009 i 2010. 

Wśród wezbrań na Warcie dominują wysokie stany powodowane uwalnianiem wody z pokrywy 
śnieżnej i zamarzniętego podłoża w okresach wczesnowiosennych. Do koryt rzecznych woda dostaje 
się wtedy głównie przez odpływ podziemny, przeciekami przez wały przeciwpowodziowe lub podsiąki 
pod nimi. Letnie wezbranie opadowe, które pojawiają się nieregularnie, ale mogą być wyższe niż 
wiosenne, mają znaczenie drugorzędne. Wysokie stany wody występują na Warcie głównie do 
początku maja. Wezbrania roztopowe prawie zawsze obejmują rozległe obszary, inaczej niż 
wezbrania powodowane gwałtownymi opadami. Szczególnym przypadkiem jest końcowy odcinek 
rzeki, w pobliżu jej ujścia do Odry. Tutaj wezbrania mogą być powodowane albo przez wezbranie wód 
w górnym biegu rzeki, albo wysoki stan wody w Odrze. Potencjalna cofka sięgać może przez Błota 
Warciańskie do Świerkocina. Najgroźniejsza sytuacja występuje, kiedy fala powodziowa na Warcie 
napotyka w Kostrzynie jeszcze wyższą falę powodziową na Odrze. 

W ogólnym podziale wezbrania na Warcie pogrupować można w cztery kategorie: 

• w półroczu letnim powodzie opadowo-nawalne, występujące na obszarze zlewni cząstkowych, 
powodowane gwałtownymi opadami atmosferycznymi (np. w 1980 nad Notecią, 1982 w zlewni 
Prosny), 

                                                           

23
 Gonera P., 1986, Zmiany geometrii koryt meandrowych Warty na tle wahań klimatycznych w późnym holocenie, Seria 
Geografia nr 33, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań. 

24
 Czarnuch Z., 2008, Powodzie, [w:] Ujarzmianie rzeki. Człowiek i woda w rejonie ujścia Warty. Fundacja Zielonej Doliny 
Odry i Warty. 

25
 Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, IMGW PIB, Centra modelowania powodziowego w Gdyni, 
w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji z KZGW, grudzień 2011. 



Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Poznaniu wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań 

str. 15 

 

• w półroczu zimowym powodzie roztopowe wskutek gwałtownych roztopów, przeważnie 
potęgowanych opadami deszczu (np. w 1979 w niemal całej zlewni), najbardziej 
charakterystyczne dla zlewni, 

• zatorowo-lodowe powodowane spiętrzeniem wody przez zator w czasie spływu lodów, głównie 
podczas roztopów,  

• zatorowo-śryżowe przez spiętrzenie wody w wyniku zamknięcia przekroju rzeki przez śryż. 

Wezbrania, które powodują szkody powodziowe, pojawiają się w zlewni Warty średnio co 3–3,5 lat26. 
Z uwagi na malejącą ilość dni mroźnych w roku, w ostatnich latach wezbrania związane z obecnością 
kry lub śryżu mają coraz mniejszy udział. Procesami, które wpływają na przebieg wezbrań jest 
natomiast zarastanie koryt przez roślinność wodną i zagęszczanie pokrycia roślinnego na równinie 
zalewowej lub na obszarze międzywala, co zmienia parametry hydrauliczne przepływu i powoduje 
piętrzenie fali powodziowej w zmniejszonym przekroju czynnym koryt. Rozwojowi roślinności sprzyja 
eutrofizacja wody. 

Na obecną sytuację zagrożenia powodziowego lub też jego ograniczenia, wpływ mają wykonane 
prace regulacyjne, a także prowadzone regularnie w XX wieku pogłębianie i oczyszczanie koryta. 
Odczuwalne zmniejszenie zagrożenia powodzią opisywane jest w przypadku Poznania, gdzie po 
zakończeniu II Wojny Światowej zakopano stare koryto Warty27. Ostatnie wielkie powodzie miały tu 
miejsce po wyburzeniu murów obronnych: 1903, 1909 oraz w latach 1917, 1920, 1924 (kwiecień). 
Wielka powódź nawiedziła Poznań po srogich zimach w latach 1940 i 1941, ostatnia miała miejsce 
w 1979 roku. 

Zagrożenie powodziowe na Warcie wynika z zagospodarowania doliny rzecznej, a także 
z postępującego wzrostu zainwestowania w istniejącą tam infrastrukturę. Trwające od XVIII wieku 
intensywne prace regulacyjne spowodowały, że dziś trudno mówić o całkowitej renaturyzacji rzeki 
bez zaniechania gospodarowania w jej dolinie. Trudno jednoznacznie prognozować także przyszły 
stan zagrożenia powodziowego, zważywszy na niepewne prognozy odnoszące się do zmiany sum 
opadowych w skali roku. Obserwowany wzrost częstości występowania gwałtownych zdarzeń 
meteorologicznych może natomiast istotnie wpływać na zagrożenia w skali lokalnej. Prawdopodobnie 
poważniejszym problemem w skali regionu wodnego Warty niż same wezbrania rzeczne, są susze 
i dokuczliwy deficyt wody w okresach letnich. 

2.2.3. Rzeka Noteć 

2.2.3.1. Charakterystyka rzeki Noteci 

Noteć jest największym dopływem Warty, uchodzącym do niej w miejscowości Santok na wschód od 
Gorzowa Wielkopolskiego, przy wyjściu Warty z dużego zakola, którym zmienia ona bieg z kierunku 
północnego na zachodni. Długość całej Noteci wynosi 388,4 km, co plasuje ją na szóstym miejscu 
wśród innych rzek Polski. Główne cechy reżimu Noteci i parametry jej przepływu zostały wymienione 
w rozdziale dotyczącym regionu wodnego Warty oraz w tabeli opisującej dopływy Warty. 

Źródła Noteci znajdują się między wsiami Szczecin i Bogołomia w gminie Chodecz, na Pojezierzu 
Kujawskim, na zachód od Jeziora Kromszewickiego. Początkowo Noteć kieruje się na południowy 
zachód do jeziora Przedecz. Dalej odpływa z Jeziora Brdowskiego i Długiego. Płynąc na zachód, 
a potem, na północ, mija jez. Gopło. Na jej drodze znajdują się jeszcze małe Jeziora Pałuckie. Dalej 
przepływa przez Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką, a dno jej płaskodennej doliny rozszerza się. 
W Nakle rzeka łączy się z Kanałem Bydgoskim i odtąd aż do ujścia (na długości 187 km) jest 
                                                           

26
 Według opracowania: Materiały wyjściowe do formułowania warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, Cz. 
A., Charakterystyka regionu wodnego Warty, RZGW, Poznań, 2011. 

27
 Kaniecki A., 2004, Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań. 
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elementem drogi wodnej Wisła–Odra i jednocześnie Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Do 
miejscowości Krzyż, na długości 137 km, ma charakter rzeki skanalizowanej z 14 stopniami wodnymi 
(śluzami i jazami). Na odcinku do miasta Ujście, gdzie do Noteci uchodzi Gwda, jej nurt jest 
stosunkowo spokojny (nachylenie podłużne koryta wynosi zaledwie 0,016 ‰). Sytuację tę dobrze 
oddaje zwyczajowa nazwa tego odcinka – Noteć Leniwa. Niżej większa objętość wody oraz 
uwarunkowania topograficzne zmieniają oblicze rzeki, a odcinek ten nazywany jest Notecią Bystrą 
(ok. 2,5 razy większy przepływ, nachylenie podłużne wzrasta do ok. 0,2 ‰). Poniżej Krzyża Noteć 
skanalizowana zmienia się w Noteć Swobodnie Płynącą, o długości około 50 km (od śluzy w Krzyżu do 
ujścia do Warty). Temu odcinkowi towarzyszą budowle regulacyjne poprzeczne i podłużne oraz 
umocnienia brzegów z faszyny lub narzutu kamiennego. Poniżej Krzyża do Noteci uchodzi także 
Drawa, jej ostatni duży, prawobrzeżny dopływ. Dalej, poniżej Drezdenka aż do ujścia Noteci 
w Santoku, dolina rzeki znacznie się rozszerza. Szerokość jej dna przekracza miejscami 11 km. 
Formalnie całą Noteć podzielić można na dwa główne odcinki: 

• Noteć Górną – od źródeł do Nakła o długości (204 km), 

• Noteć Dolną – od Nakła do ujścia do Warty (187 km). 

Jej najważniejsze dopływy zaprezentowano w tabeli nr 3. 

Tabela 3 Ważniejsze dopływy Noteci w obrębie regionu wodnego Warty, źródło: Materiały wyjściowe do formułowania 
warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, RZGW w Poznaniu. 

Rzeka Długość [km] 
Powierzchnia 
zlewni  [km

2
] 

Przepływ średni 
[m

3
/s] 

Max amplitudy stanów [m] 

Drawa (P) 185,9 3 300 18,7 2,0 

Gwda (P) 145,1 4 943 24,9 2,0 

Walorem doliny Noteci, poniekąd podobnie jak doliny Warty, jest unikalny krajobraz kulturowy, 
ukształtowany w wyniku procesów osadniczych na podmokłych, pierwotnie trudno dostępnych 
obszarach zalewowych rzeki. Jest to krajobraz rolniczy, z rozległymi powierzchniami utrzymywanymi 
wyłącznie dzięki skomplikowanym systemom melioracyjnym, których budowę zainicjowano m.in. 
dzięki osadnictwu holenderskiemu. Wielkoskalowe prace regulacyjne na Noteci, rozpoczęte poniżej 
Drezdenka w 1763 r., poprzedziły w istocie podobne działania w dolinie Warty. Wykonywane wtedy 
prostowanie koryta Noteci ukończono praktycznie w 1767 r., jednak kolejne projekty regulacyjne były 
kontynuowane także w następnym wieku. W latach 1763–1896 Noteć od Drawy do Santoka została 
przekopana i wyprostowana w 57 miejscach, co skróciło długość jej koryta o 13 km. 

Po okresie zmniejszania znaczenia drogi wodnej na Noteci, związanego z upadkiem śródlądowej 
żeglugi towarowej (prowadzonej głównie od miasta Ujście w dół rzeki), w ostatnim czasie wzdłuż 
rzeki obserwuje się inicjatywy zmierzające do propagowania żeglugi turystycznej. Służą temu m.in. 
nowe mariny, wybudowane choćby w Czarnkowie czy w Nakle. Istotną barierą dla żeglugi 
śródlądowej jest zarastanie i zamulanie koryta. 

2.2.3.2. Opis historycznych wezbrań wraz z analizą ich przyczyn 

Warunki formowania się i cechy wezbrań na Noteci zasadniczo nie różnią się od tych opisanych dla 
rzeki Warty. Wyjątkiem jest tu górny odcinek Noteci, gdzie typowym okresem występowania 
wysokich stanów wody nie są miesiące marzec-kwiecień, ale maj-czerwiec. 

Wśród największych znanych powodzi na Noteci, które w sposób dotkliwy dla lokalnych mieszkańców 
zapisały się w historii, należą zdarzenia z lat 1920, 1922, 1924, 1926–1927. Poniesione wtedy straty 
materialne były na tyle poważne, że zmobilizowało to ówczesne władze do opracowania dużego 
programu naprawy obwałowań i systemu kanałów, uzupełnionego o budowę kilkunastu małych 
pompowni elektrycznych. Część z nich służy do dzisiaj. W analizie historycznych powodzi 
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prowadzonej na potrzeby programu ISOK 28 wyróżniono powodzie na Noteci z lat 1947, 1966, 1975, 
1979, 1981, 1984, 1985, 1987, 1997, 2002, 2006, 2009 i 2010. 

Obszary szczególnie zagrożone powodzią wzdłuż Noteci nietrudno wskazać. O ile miasta 
o średniowiecznych założeniach lokowano zazwyczaj na wysokich brzegach rzeki (czyli na powierzchni 
wysoczyznowej), o tyle szereg wsi zlokalizowanych w dnie doliny znajduje się w naturalnym zasięgu 
wód powodziowych. Sytuacja taka jest najlepiej widoczna na zachód od Drezdenka, w ujściowym 
odcinku rzeki. Rzędna lustra wody obwałowanego koryta cieku wynosi tutaj od 26,20 m n.p.m. 
powyżej miejscowości Trzebicz, do 20,10 m n.p.m. na wysokości Siedlikowa i 19,30 m n.p.m. przy 
ujściu do Warty. Tymczasem wyniesienie terenu wzdłuż tego odcinka wynosić może: Błotno 24,00 
m n.p.m., Łącznica 24,80 m n.p.m., Górecko 21,90 m n.p.m., Mielnica 21,4 m n.p.m. Utrzymywanie 
obszarów zawala w stanie potencjalnie suchym, nawet gdy znajduje się topograficznie niżej niż 
wynosi rzędna lustra wody w korycie, możliwe jest dzięki skomplikowanemu systemowi 
odwodnienia. System ten, podobnie jak na poszczególnych odcinkach Warty, ma jednak ograniczoną 
skuteczność i jego sprawność zależy od wielu czynników. 

Inaczej sytuacja rysuje się na długim odcinku Noteci Leniwej, gdzie wezbrania rzeki nie są szczególnie 
groźne. Nie obserwuje się tu znacznych wzniesień lustra wody, a jej nadmiar mieści się zgodnie 
z uwarunkowaniami topograficznymi i hydraulicznymi warunkami przepływu w dnie doliny. Jest to 
możliwe m.in. dzięki niemal całkowitemu brakowi obwałowań przeciwpowodziowych. Paradoksalnie 
brak obwałowań sprzyja bezpieczeństwu powodziowemu, będąc zapewne także powodem 
ograniczonego zasiedlenia naturalnych obszarów zalewowych rzeki. 

2.2.4. Obwałowania i powierzchnia chroniona wałami 

Stany wałów na rzece Warcie i odcinku rzeki Noteci są w znacznym stopniu wypadkowymi czynników 
biologicznych, takich jak porośnięcie roślinnością zarówno wysoką jak i niską oraz obecnością gryzoni.  

Odnosząc się do roślinności niskiej na wałach należy wskazać, że pełni ona rolę ochronną 
zabezpieczając wały przed erozją powierzchniową: woda spływa bowiem po liściach traw nie 
porywając cząstek gruntu, zabezpieczając tym samym przed wymywaniem. Należy podkreślić, że to 
miejsca pozbawione roślinności niskiej uważane są za najbardziej narażone na awarię (uszkodzenie), 
a praktyka pokazuje, że to właśnie tutaj zaczyna się erozja całego korpusu.  

Wysoka roślinność może z kolei przysporzyć wiele kłopotów w utrzymaniu wałów. Wysokie drzewa 
poprzez zacienienie hamują prawidłowy rozwój niezbędnej roślinności niskiej. System korzeniowy 
wpływa na zwiększenie perforacji konstrukcji wału a tym samym na osłabienie struktury. Same 
drzewa utrudniają lub wręcz uniemożliwiają inspekcję, konserwacje i prowadzenia działań 
ratunkowych na wałach (podwyższanie korony wałów, doraźne naprawy w trakcie wezbrań etc.). 
Powstający w korpusie wału w skutek obumierania fragmentów korzeni system kanalików staje się 
częstą przyczyną powstania przebicia hydraulicznego oraz potęguje niekorzystne zjawisko sufozji 
prowadzące do wymycia cząstek gruntu i utraty parametrów wytrzymałościowych. 

Z drugiej strony wskazuje się na pozytywne oddziaływanie drzew porastających wały: system 
korzeniowy stabilizuje skarpy, hamuje rozwój roślinności halofilnej, jest elementem korytarza 
ekologicznego i często w odbiorze społeczeństwa stanowi naturalny element krajobrazu. 
Doświadczenia praktyczne wskazują jednak, że korona i skarpy wałów nie mogą być zarośnięte 
drzewami. 

                                                           

28
 Według opracowania: Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, IMGW PIB, Centra modelowania 
powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji z KZGW, grudzień 2011.  
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Osobnym problemem w utrzymaniu wałów są zwierzęta. Nory zwierząt powodują znaczne osłabienie 
konstrukcji wałów. Przy skarpach odwodnych istnienie nor zwierząt wpływa na zwiększenie ciśnienia 
w wale w warunkach wysokich stanów wód, co w konsekwencji prowadzi do potęgowania zjawiska 
sufozji a nawet do zniszczenia wału. Największym zagrożeniem są bobry i piżmaki, nie mniejszym 
krety i lisy.  

Długość wałów wzdłuż Warty charakteryzuje się następująco29: 

• Odcinek źródło-Jeziorsko - 427,25 km 

• Odcinek Jeziorsko-ujście - 165,73 km 

Stan techniczny wałów 

W toku prac zwrócono się do wszystkich zarządców wałów z prośbą o przedstawienie informacji na 
temat stanu technicznego wału, stanu bezpieczeństwa oraz przekazania informacji na temat pokrycia 
wałów roślinnością. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz tych odcinków wałów, których stan 
techniczny lub stan bezpieczeństwa uznano za niezadowalający, niedostateczny lub mogący zagrażać 
bezpieczeństwu.  

Tabela 3 Informacja o wałach których stan techniczny uznano za niedostateczny 

Dane dotyczące wału, nr ewidencyjny, lokalizacja Zarządca Informacja o 
porastającej 
roślinności 

Długość 
wału 
km 

Warta Nr 84 wał P Mierzyn w km 117+000-123+350 WZMiUW Poznań, 
Insp. Oborniki 

Pojedyncze krzewy 
wiek do 2 lat, drzew 
brak 

6,3 

Warta Nr 84 wał L Muchocin  w km 118+500-121+500 WZMiUW Poznań, 
Insp. Oborniki 

Pojedyncze krzewy 
wiek do 2 lat, drzew 
brak 

1,55  

Warta wał P Rogalinek w km 254+900-265+900 WZMiUW Poznań, 
Insp. Przeźmierowo 

brak 1,39 

Warta Nr 05 - wał P Orzechowo-Szczodrzejewo w km 
331+400-340+500 

WZMiUW Poznań, 
Insp. Września 

brak 6,4 

Warta Nr 02 - Wał L Pyzdry-Modlica w km 348+000-351+500 WZMiUW Poznań, 
Insp. Września 

brak 3,0 

Warta Nr 06 - wał L Rogusko w km 318+080-321+000 WZMiUW Poznań, 
Insp. Września 

brak 2,5 

Warta Nr 07 - wał L Dębno w km 0+000-2+000 WZMiUW Poznań, 
Insp. Września 

brak 3,0 

Warta Nr 2 - Wał L pompowni Śrem w km 290+700-290+850 
WZMiUW Poznań, 

Insp. Śrem 
brak 

0,097  

Warta Nr 2 - Wał L pompowni Śrem w km 290+950-291+300 
WZMiUW Poznań, 

Insp. Śrem 
brak 

0,594 

Warta Nr 2 - Wał L Wójtostwo-Łężek w km 293+000-301+350,  
WZMiUW Poznań, 

Insp. Śrem 
brak 

9,870 

Warta Nr 3 - Wał L Łężek-Solec w km 301+350-318+080,  
WZMiUW Poznań, 

Insp. Śrem 
brak 

17,085  

Warta Nr 1 - Wał P opaskowy w km 290+610-296+400,  
WZMiUW Poznań, 

Insp. Śrem 
brak 

5,200 

Polder nr 3 - Tarszewo Warta - wał L w km 380+300-384+500, 
gm. Zagórów, Rzgów 

MR, WZMiUW 
Poznań,   RO Konin 

brak 4,2 

Polder nr 4 - Barłogi Warta - wał L w km 384+400-385+100, 
gm. Rzgów 

MR, WZMiUW 
Poznań, RO Konin 

brak 0,7 

Polder nr 5 - Osiecza Warta - wał L w km 385+100-391+800, 
gm. Rzgów 

MR, WZMiUW 
Poznań, RO Konin 

brak 6,7 

Polder nr 6 - Golina Warta - wał P w km 385+100-396+800, MR, WZMiUW brak 11,7 
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 warstwy shp: WALY-484_52.shp oraz WALY_ZRODLO_JEZIORSKO.shp 
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gm. Golina Poznań, RO Konin 

Polder nr 7 - Rumin Warta - wał L w km 395+400-396+900, 
Rumin, gm. Stare Miasto 

MR, WZMiUW 
Poznań, RO Konin 

brak 1,5 

Polder nr 7 - Rumin Warta - wał L w km 397+200-402+600, 
gm. Stare Miasto, m. Konin 

MR, WZMiUW 
Poznań, RO Konin 

brak 5,4 

Polder nr 8 - Konin Warta - wał opaskowy w km 401+200-
404+400, m. Konin 

MR, WZMiUW 
Poznań, RO Konin 

brak 3,2 

Polder nr 9 - Nizina Konińska Warta - wał L w km 403+300-
418+800, m. Konin, gm. Krzymów 

MR, WZMiUW 
Poznań, RO Konin 

brak 15,5 

Polder nr 10 - Grójec Warta - wał P w km 406+500-407+400, 
m. Konin 

MR, WZMiUW 
Poznań, RO Konin 

brak 0,9 

Polder nr 12 - Krzymów Warta - wał L w km 418+800-429+500, 
gm. Krzymów, Kościelec 
Polder nr 17 - Krzykosy Warta - wał P w km 445+500-454+500, 
gm. Dąbie 

MR, WZMiUW 
Poznań, RO Konin 

MR, WZMiUW 
Poznań, RO Konin 

brak 10,7 

Polder nr 19 - Uniejów-Skęczniew Warta - wał L w km 
481+300-483+250, gm. Dobra 

MR, WZMiUW 
Poznań, RO Konin 

brak 1,95 

Warta (m. Warta, Duszniki, Małków, gm. Warta) 503+700-
508+800 / 1+937-6+619 L 

WZMiUW / MR brak 4,682 

Warta (m. Jakubice, Baszków, gm. Warta) 508+800 / 6+619-
8+255 L 

WZMiUW / MR brak 1,636 

Warta (m. Jakubice, Baszków gm. Warta; m. Kowale, 
Żerosławice, Biskupice, gm. Sieradz) 508+800-511+700 / 
0+000-3+652 L 

WZMiUW / MR brak 3,652 

Warta (m.Dzigorzew, Biskupice , gm. Sieradz) 511+700-
517+460 / 4+250-10+010 L 

WZMiUW / MR brak 5,760 

Warta (m. Warta, Włyń, gm. Warta)  
503+700-507+700 / 2+119-5+123 P 

WZMiUW / MR brak 3,004 

Warta (m. Sieradz, Dzigorzew, Mnichów, Sucha, Grady, 
Biskupice, Kowale-Żeroslawice gm. Sieradz, m. Jakubice-
Baszków, Kamionacz, Włyń gm. Warta) 507+900-523+350 / 
2+870-16+755 P 

WZMiUW / MR brak 13,885 

Warta lewy miasto Sieradz, gm. m.Sieradz)***  
520+000-521+000 / 0+000 - 0+980 L 

WZMiUW / MR brak 0,98 

Odnośnie wałów na rzece Noteci Inspektorat w Strzelcach Krajeńskich LZMiUW poinformował, że 
stan wałów przeciwpowodziowych Noteci na długości 47,8 km jest dostateczny i nie zagraża 
bezpieczeństwu. Wskazano jednak, że na wyszczególnionych kilometrach roślinność (krzewy 
i drzewa) porasta wał od strony odwodnej przy stopie wału. 

a) prawa strona 

• 6+200 - 14+700 - krzewy i drzewa (gęsto) 

• 14+700 - 26+100 - krzewy i drzewa (sporadycznie) 

• 27+100 - 29+400 - drzewa 

b) lewa strona 

• 2+300 - 9+800 - miejscowo występują krzewy + drzewa. 

Inspektorat w Pile WZMiUW wskazał natomiast, jako zagrażający bezpieczeństwu odcinek 7,7 km 
zlokalizowanego na rzece Noteci wał L w km 141+500-150+000 L=7,700 km 
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3. ZAŁOŻENIA I METODYKA30 

3.1. Opis etapów prac i sposobu ich prowadzenia 

Etap I – wstępna identyfikacja obszarów Programu 

Wstęp do prac nad Programem stanowiła lista wytypowanych miejsc mogących potencjalnie 
utrudniać przepływ wód powodziowych oraz miejsc zatorogennych. W toku prac nad Programem 
dokonano wstępnej analizy rzeki Warty i Noteci na podstawie istniejących dostępnych publicznie 
danych:  

• Baza geoportal.gov.pl wraz z serwisami tematycznymi.  

• Przegląd informacji z publicznych serwisów internetowych: (np. mapy google street view, fora 
poszczególnych miast i gmin, udostępnione na serwisie youtube filmy przedstawiające powódź 
na wybranych odcinkach Warty i Noteci). 

• Bazy danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

• Ankiety WORP dotyczące ryzyka powodziowego na obszarze poszczególnych gmin. 

• Zasoby RZGW w Poznaniu m.in.: zestawienie miejsc potencjalnie zatorogennych i ograniczających 
przepływ, mostów, etc.). 

Obszar analiz był tożsamy z obszarem zalewu przez wielką wodę o prawdopodobieństwie 
przewyższenia p=1%. Wytypowane do dalszych analiz miejsca miały wpływ na minimalizację 
zagrożenia i ograniczenie ryzyka powodziowego właśnie o prawdopodobieństwie przewyższenia 
p=1%. W ramach wstępnego wytypowania uwzględniono w szczególności: podatność terenów na 
straty, formy ochrony przyrody i wynikające z niej ograniczenia prawne, obiekty inżynieryjne (np.: 
mosty, wały itp.). 

Analiza ta pozwoliła na weryfikację wstępnej listy miejsc mogących potencjalnie utrudnić przepływ 
wód powodziowych i miejsc zatorogennych oraz wpłynęła na jej zdecydowane rozszerzenie. 

Etap II – zbieranie danych w terenie 

Praca terenowa była istotną częścią projektu i poprzedzała analizę studyjną. W terenie prowadzono 
kartowanie dotyczące występowania drzew i krzewów na obszarach wytypowanych jako obszary 
zagrożenia powodziowego. Kartowanie prowadzone było w sezonie wegetacyjnym przez cały okres 
letni 2013 roku. Wykonywane było z wody oraz z lądu. Inwentaryzowane obiekty nanoszono na 
przygotowane wcześniej podkłady. Miały one postać skoroszytów (dla każdego odcinka osobny 
skoroszyt), w których umieszczono odpowiednio podzielone sekcje mapy topograficznej 1:10 000 
oraz identycznie dopasowane ortofotomapy. Elementy te mogły mieć postać punktów, linii lub 
poligonów, aby możliwe było późniejsze odwzorowanie pozyskanych danych w środowisku GIS. 
Każdy wyróżniony element był opisywany oraz fotografowany, co ma swoje odzwierciedlenie 
w załączonej do opracowania bazie danych. Pozyskiwane obserwacje miały służyć podejmowaniu 
decyzji o potencjalnej wycince podczas kolejnego etapu pracy, opierającej się o analizę warunków 
przepływu wód wezbraniowych. Należy podkreślić, że prowadzona w terenie inwentaryzacja nie była 
możliwa do zastąpienia wyłącznie analizą danych cyfrowych. Umożliwiła m.in. rozpoznanie drzew 
suchych i zalegających w korycie cieku. Ideą kartowania terenowego nie była jednak detaliczna 
inwentaryzacja każdego drzewa czy krzewu, co powinno zostać przeprowadzone po wskazaniu przez 
Program odpowiednich do tego obszarów. Skupiano się na okolicach obszarów zurbanizowanych, 
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 Na potrzeby Programu wycinki drzew i krzewów wykorzystano opracowanie pn. „Analiza wpływu roślinności na warunki 
przepływu wody w międzywalu. Określenie kryteriów ustalania miejsc przeprowadzania wycinek i usuwania nadmiaru 
roślinności”, RZGW Warszawa 
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sąsiedztwie obiektów inżynieryjnych, miejscach zatorogennych, powierzchniach silnie porośniętych 
przez drzewa i krzewy. Mimo to, szczególnie w przypadku drzew suchych, których obecność w korycie 
sprzyja powstawaniu zatorów, inwentaryzację przeprowadzono z dużą uwagą.  

Etap III - opracowanie danych zebranych w terenie 

Prace studyjne miały postać analizy materiałów cyfrowych prowadzonych w środowisku GIS, których 
efektem końcowym jest obszerna i unikalna w skali kraju baza danych, zawierająca informacje 
o topografii terenu i jego pokryciu przez roślinność, a także decyzje na temat wycinki lub braku 
wycinki kartowanych uprzednio drzew, krzewów oraz ich skupisk. 

Wśród materiałów wyjściowych znajdowały się precyzyjne ortofotomapy wysokiej rozdzielczości, 
zastosowany prawdopodobnie po raz pierwszy w Polsce na tak dużą skalę numeryczny model 
pokrycia terenu31 (NMPT) pochodzący z projektu ISOK i udostępniony na potrzeby Programu przez 
Głównego Geodetę Kraju, numeryczny model terenu (NMT), otrzymany z przefiltrowania otrzymanej 
chmury punktów NMPT i pokazujący powierzchnię terenu bez roślinności, wykonany specjalnie 
model typu DOD (ang. DEM of Difference) czyli wynik odejmowania modelu NMT od NMPT, 
pokazujący miąższość szaty roślinnej. NMPT i NMT posłużyły także do opracowania profili 
poprzecznych przez doliny rzeczne, w cięciu co 100 m biegu cieku. W połączeniu z ortofotomapą 
możliwe było także uzyskanie geowizualizacji (modeli 3D). Wśród wykorzystanych danych 
wektorowych znajdowały się przebiegi cieków z ich kilometrażem i hipotetyczne zasięgi tzw. wody 
stuletniej (zazwyczaj na obszarze międzywala) – pochodzące z zasobów RZGW. Do tego dołączono 
utworzone warstwy shp. zawierające lokalizację obiektów kartowanych w terenie (roślinność 
i okazjonalnie inne obiekty) oraz zbierane informacje dodatkowe, w tym przyporządkowane do 
obiektów fotografie. Wszystkie dane zostały zebrane w postaci geobazy, obsługiwanej przez 
oprogramowanie z rodziny ESRI. Materiały odwzorowano w układzie współrzędnych Polska 1992 
(Kod EPSG 2180). 

Przegląd i szczegółowa analiza opracowanej bazy danych umożliwiły jej uzupełnienie o wynikowe 
rekomendacje, co do potencjalnej wycinki drzew i krzewów. Decyzje podejmowano arbitralnie na 
podstawie przesłanek odnośnie warunków hydraulicznych w konkretnych sytuacjach terenowych 
(analiza warunków topograficznych i hydrologicznych na podstawie NMT oraz stopnia pokrycia 
roślinnością i jakością tego pokrycia (informacje z kartowania terenowego, NMPT, ortofotomapy). 

3.2. Opis kryteriów dla wskazania obszarów wymagających usunięcia drzew 

i krzewów  

3.2.1. Formy i wysokość zarośli, krzewów i drzew porastających obszar Warty i Noteci32. 

Dla dolin rzek Warty i Noteci charakterystycznym typem roślinności są zbiorowiska wodolubne oraz 
lasy łęgowe rosnące na holoceńskich madach rzecznych. Są to siedliska, w których wody 
powierzchniowe i gruntowe są najważniejszym czynnikiem wpływającym na układ i rozwój 
roślinności33. Przede wszystkim dotyczy to wód ruchliwych o krótkim czasie stagnacji34. Zbiorowiska 
łęgowe, występujące w dolinach Warty i Noteci, można podzielić na dwie grupy: olszowe i jesionowe 
oraz wierzbowe i topolowe. Coroczne wezbrania roztopowe oraz opadowe (letnie), 
charakterystyczne dla rzek Polskiego Niżu, warunkowały naturalny rozwój lasów łęgowych. Budowa 

                                                           

31
 Model NMPT pochodzący ze skaningu lotniczego LiDAR o decymetrowej dokładności. Model zamieniony do postaci 
rastrowej ma rozdzielczość rzędu 1 m. 

32
 Tamże, str. 40. 

33
 MATUSZKIEWICZ J.M. (2008): Zespoły leśne Polski. PWN Warszawa 

34
 TOMANEK J., WITKOWSKA-ŻUK L. (2008):Botanika leśna. PWN Warszawa. 
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wałów przeciwpowodziowych oraz sztucznych zbiorników wodnych wpłynęła na przekształcenie tego 
zbiorowiska i utratę jego naturalnego charakteru. W zależności od odcinka rzek, wzdłuż Warty 
i Noteci można spotkać przede wszystkim gatunki drzew z rodzajów: Alnus (olsza), Populus (topola), 
Salix (wierzba), Fraxinus (jesion). Na obszarze międzywala w sposób łatwy i w znacznej mierze 
niekontrolowany rozwijają się gatunki roślin, przystosowanych do warunków panujących na terenach 
wilgotnych, podmokłych i ulegających okresowemu zalewaniu, jednak w znacznym stopniu 
zmienionych antropogenicznie. Budowa wałów przeciwpowodziowych wpłynęła na wzrost wysokości 
fal wezbraniowych i częstszą, dłuższą stagnację wody, co wpłynęło na eliminacje lub zmniejszenie 
populacji niektórych rodzajów drzew np. Fraxinus (jesion) oraz wzrost innych, np. Salix (wierzba) oraz 
Populus (topola). Te szybko postępujące zmiany spowodowały niekorzystne dla swobodnego 
przepływu wody wezbraniowej przekształcenie struktury wysokościowej zbiorowisk. W wielu 
odcinkach dolin Warty i Noteci zaczynają przeważać zbiorowiska krzewiaste zdominowane przez Salix 
(wierzba). Naturalne łęgi wierzbowo-topolowe występują bardzo rzadko wzdłuż analizowanych dolin 
(m.in. w dolinie środkowej i dolnej Warty). W krajobrazie nadrzecznym ich pozostałością są 
pojedyncze drzewa z rodzaju Populus (topola) otoczone przez zarośla krzewiaste.  

W literaturze najczęściej spotyka się podział roślin rzek nizinnych, porastających tereny zalewowe 
zgodny z nomenklaturą zaproponowaną przez Schiechtla i Sterna35. Wskazali oni trzy grupy wyraźnie 
zróżnicowane pod względem wysokości i kształtu bryły utworzonej przez roślinność: 

• Zbiorowiska krzewiaste - zarośla (np. Salix aurita (wierzba uszata), Salix purpurea (wierzba 
purpurowa), Salix cinerea (wierzba szara),  o wysokości do 5 metrów. Grupa ta charakteryzuje się 
niewielką wysokością i półkolistym, bądź eliptycznym obrysem przekroju. Gęste, szeroko 
rozrastające się pędy i liście oraz niewielka wysokość powodują podczas przepływu wody 
w terenach zalewowych wzmożone procesy sedymentacyjne, filtrowanie unoszonych cząstek. 
Typowymi formami akumulacyjnymi występującymi poniżej zbiorowisk krzewiastych są cienie 
piaszczyste, często o znacznych rozmiarach i wysokościach (do 0,5 m). Usunięcie akumulowanego 
w terenie zalewowym rumowiska wymaga olbrzymiego nakładu pracy i przycięcia roślin. Należy 
jednak zaznaczyć, że zbiorowiska krzewiaste wpływają w znacznym stopniu na ochronę brzegów 
rzek przed procesami erozyjnymi i stabilizację poziomą koryta. 

• Zbiorowiska krzewiaste - krzewy (m.in. Salix viminalis (wierzba wiciowa), Salix caprea (wierzba 
iwa), Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa), o wysokości 5-10 m. Ta forma roślin odznacza 
się silnym rozgałęzieniem i ulistnieniem na całej wysokości. Przekrój poprzeczny krzewów jest 
eliptyczny lub prostokątny. Obecność liści wzmaga sedymentację podczas przepływu wody, 
a uginające się pod naporem wody gałęzie „wyłapują” przepływające w wodzie rośliny 
i zanieczyszczenia, co prowadzi do zwiększenia oporu opływanych roślin i dalszą intensyfikację 
procesów akumulacji rumowiska. 

• Drzewa (np. Salix alba (wierzba biała), Salix fragilis (wierzba krucha), Alnus glutinosa (olsza 
czarna), Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), Populus alba (topola biała), o wysokości pow. 10 m 
(w przypadku  Fraxinus (jesion) i Populus (topola) wysokość do 40 m). Ta forma roślin ma pień 
główny, a ulistnienie zaczyna się na pewnej wysokości, przez co nie wpływa znacząco na warunki 
przepływu wielkich wód. Hydrauliczne opory opływu drzew są niewielkie. Wzrost zagrożenia 
powodziowego poprzez m.in. powstanie zatorów mają drzewa pochylone z odsłoniętym 
w znacznym stopniu systemem korzeniowych. Należy jednak zaznaczyć, że systemy korzeniowe 
drzew, szczególnie z gatunku Alnus (olsza), mają duże znaczenie dla stabilizacji poziomej koryt 
rzecznych. Wzmożone procesy erozji bocznej obserwuje się w „wyłomach” szpalerów drzew co 
jednoznacznie dowodzi ich pozytywnego oddziaływania przeciwerozyjnego. Negatywnym 
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 SCHIECHTL H.M., STERN R. (2002): Naturnaher Gewässerstrukturen. Grundlagen, Leitbilder, Planung. Karlsruhe 
(Mitteilungen des Instituts für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik der Universitat Karlsruhe. 



Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Poznaniu wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań 

str. 23 

 

zjawiskiem dla swobodnego przepływu wody i osadu jest rozrost pędów odroślowych, co jest 
szczególnie charakterystyczne dla rodziny Salix (wierzba). W obrębie uszkodzonych mechanicznie 
pni drzew, np. wskutek złamania lub powstania dużej zbitki w dolnej części pnia, wyrastają bujne 
pędy, które powodują wzrost oporu przepływu. Innym negatywnym zjawiskiem jest rozwój wysp 
śródkorytowych, powstałych w wyniku odcięcia od brzegu pojedynczych kazów lub grupy drzew 
z rodziny Alnus (olsza). Pomimo niewielkiego oporu opływu wyspy mogą powodować 
powstawanie zatorów. 

 

Ryc. 6. Formy i wysokość zarośli, krzewów i drzew porastających tereny zalewowe: źródło [Analiza wpływu roślinności na 

warunki przepływu wody w międzywalu. Określenie kryteriów ustalania miejsc przeprowadzania wycinek i usuwania 

nadmiaru roślinności”, Schiechtla i Sterna
36

] 

W metodologii określania przepustowości koryt z zabudową roślinną równie powszechnie stosuje się 
podział dokonany przez Bretscheneider’a i Schultz‘a37, którzy wyróżnili: 

• roślinność wysoką, czyli taką, która wystaje ponad zwierciadło zalewu i w nieznacznym tylko 
stopniu odkształca się pod wpływem naporu hydrodynamicznego, 

• roślinność średnią, której wysokość w przybliżeniu jest równa głębokości wody, co w praktyce 
dotyczy warstwy krzewów, 

• roslinność niską, która całkowicie znajduje sie pod wodą podczas wezbrania, co w praktyce 
dotyczy traw. 

Powyższy podział zaprezentowano na poniższewj rycinie 
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 Tamże. 
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 Bretscheneider H., Schultz A. (1985): Anwendung von Flieẞformeln bei naturnahem Gewässerausbau. DVWK – Schriften, 
Heft 72.  
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Ryc. 1. Podział roślinności według Bretschneidera i Schulza. 

Zbiorowiska roślinne występujące wzdłuż Warty i Noteci są zróżnicowane nie tylko pod kątem 
wysokościowym czy gatunkowym ale również pod względem wieku. Przeprowadzone pilotażowe 
badania dendrochronologiczne przy użyciu świdr a Pressler’a (Ryc. 6) wykazały, że wiek drzew rzadko 
przekracza 100 lat. Najmłodsze są krzewy z gatunku Salix (wierzba). Ponadto, wykazano przydatność 
tego typu badań w analizie stanu zdrowia drzew. Pochylone drzewa, często o uszkodzonych 
konarach, posiadają pnie puste w środku co jednoznacznie może kwalifikować tego typu okazy do 
wycinki. Stwierdzono również występowanie licznych zbitek otwartych i zamkniętych od strony 
doprądowej, powstałych w czasie dużego natężenia przepływu. Te uszkodzenia również mogą 
prowadzić do osłabienia stanu drzewa i w konsekwencji do jego powalenia w koryto rzeczne. 
Najbardziej narażone na tego typu uszkodzenia są pojedyńcze drzewa rosnące na krawędzi skarpy 
brzegowej. 

 

Ryc. 2 Odwiert celem zbadania stanu zdrowotności drzewa 
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3.2.2. Oddziaływanie roślinności na zmianę warunków przepływu 

Roślinność wywiera znaczny wpływ na kształtowanie się warunków hydraulicznych przepływu wody 
w cieku. Dąbkowski i Pachuta38 wśród podstawowych skutków zarastania cieków i obszarów 
tworzących koryto wielkiej wody wymieniają: 

• zmianę szorstkości koryta, spadku zwierciadła wody, rozkładu prędkości wody, 

• zmniejszenie czynnej powierzchni przekroju poprzecznego koryta, 

• podniesienie poziomu wody w korycie i na terenach przyległych, 

• opóźnienie odpływu wody ze zlewni, 

• zwiększenie odporności koryta na erozję, 

• zamulanie koryta w okresach wegetacji i zmywanie namułów w okresie spoczynku roślin, 

• rozpraszanie energii falowania. 

Niektóre z tych właściwości można uznać za pozytywne i sprzyjające działalności gospodarczej 
człowieka. Inne noszą znamiona szkodliwości i w tym przypadku uzasadnione stają się wszelkie 
zabiegi prowadzące do ograniczenia lub eliminacji ich negatywnego wpływu. 

W obliczeniach hydraulicznych koryt otwartych znajomość oddziaływania roślinności, jako ważnej 
determinanty wielkości oporów przepływu, jest rzeczą podstawową. Pomimo szeregu badań na 
modelach i w korytach naturalnych stan wiedzy na temat tego zjawiska ciągle jest niezadowalający. 
Uwidacznia się to szczególnie w ostatnich latach, kiedy to nowe zasady regulacji i renaturyzacji koryt 
rzecznych traktują roślinność jako element przyrodniczy kształtujący warunki hydrauliczne 
i hydrologiczne oraz jako element oddziaływania technicznego. W literaturze przedmiotu 
powszechnie pojawiają się zalecenia, które mówią o racjonalnym ubezpieczeniu i ochronie 
brzegów, które powinny zmierzać w kierunku wykorzystania naturalnej biologicznej obudowy jako 
elementu technicznego, celowo włączonego w ogólne rozwiązanie [Wołoszyn i in.39]. 

W związku z tym problem zarastania roślinnością międzywala oraz koryta głównego i ich wpływu na 
warunki przepływu w korycie nabiera szczególnego znaczenia, a stosowanie zabiegów 
konserwacyjnych w świetle wymogów ochrony środowiska jest dyskusyjne. Takie współczesne 
nastawienie w stosunku do roślinności uzasadnia dążenie do lepszego poznania metod 
obliczeniowych koryt zarośniętych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i właściwości zbiorowisk 
roślinnych i ich wpływu na wielkość współczynnika oporu.  

W literaturze można znaleźć wiele prób modelowania hydraulicznego przepływu wielkich wód 
w korytach pokrytych roślinnością. Większość obliczeń stosuje jednak modele jednowymiarowe, 
bazujące jedynie na przekrojach geometrycznych, gdzie główną determinantą warunków przepływu 
jest przyjęty w sposób autorytatywny przez „operatora modelu” współczynnik szorstkości. Powoduje 
to w oczywisty sposób powstanie dużego błędu szacunkowego. Żadne napotkane modele nie 
podchodziły też do obliczeń kompleksowo – co oznacza, że nie badano jak zwiększenie 
przepustowości w jednym przekroju wpływa na zmiany warunków przepływu w obszarach 
położonych poniżej modelowanego odcinka rzeki.  

Dokładna analiza literatury, opracowanych ekspertyz i badań jednoznacznie wskazują, że obliczenie 
zdolności przepustowej koryt nasuwają ekspertom duże trudności. Powszechnie uważa się, że 
trudności powoduje przede wszystkim duża zmienność geometrii przekrojów. Jednak znacznie 
większą trudnością w odwzorowaniu warunków rzeczywistych jest w dalszym ciągu niepełne 
rozpoznanie warunków przepływu przez zarośnięte części przekroju czynnego.  

                                                           

38
 Dąbkowski Sz., L., Pachuta K. (1996): Roślinność i hydraulika koryt zarośniętych. Wydawnictwo IMUZ. Falenty. 

39
 Wołoszyn J., Czamara W., Eliasiewicz R., Krężel J. (1994): Regulacja rzek i potoków. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu. 
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Natężenie przepływu przez porośniętą część koryta najczęściej oblicza się przyjmując dla niej duży 
współczynnik szorstkości. Przy takim podejściu roślinność porastającą brzegi i międzywale traktuje się 
jako przeszkody mechaniczne kształtujące układ strug, kierunki przepływu, decydujące o rozdziale, 
zwężaniu i rozszerzaniu się strumieni. Jednakże ruch wody w wielodzielnym korycie pokrytym 
roślinnością ma zawsze charakter ruchu przestrzennego, stąd niedoskonałość opisu przez 
powszechnie stosowane modele jednowymiarowe.  

Zazwyczaj przyjmuje się, że na opory ruchu podczas przepływu wody w korycie składa się wiele 
czynników, m.in. tarcie zewnętrzne, nieregularność dna i brzegów koryta, przeszkody lokalne, 
transport rumowiska, zjawiska lodowe i roślinność. Wykorzystuje się tu podstawową formułę 
hydrauliki dla koryt otwartych, jaką stanowi wzór Chezy: 

RJCv =  

gdzie: 

v – średnia prędkość wody (m·s-1), 
R – promień hydrauliczny (m), 
J – spadek hydrauliczny (-), 
C – współczynnik prędkości Chezy (m1/2 ·s-1). 
 

Powszechnie stosuje się empiryczny wzór do obliczenia średniej prędkości przepływu w postaci 
zaproponowanej przez Manninga: 

2
1

3
21

JR
n

v =  

gdzie: 
     
n – współczynnik szorstkości (-), 
R – promień hydrauliczny (m), 
J – spadek hydrauliczny (-). 
 

Do wzoru Manninga współczynniki szorstkości przyjmuje się z różnego rodzaju zestawień 
tabelarycznych. Największą popularnością cieszą się tabele opracowane przez Chow40,w których 
dobór współczynnika szorstkości n uzależniony jest od rodzaju i stanu koryta.  
 
Bardziej rozbudowaną metodę na określenie współczynnika szorstkości do wzoru Manninga, 
uwzględniającą szereg czynników morfologicznych, występowanie przeszkód utrudniających 
przepływ oraz zabudowę roślinną zaproponował Cowan41 przedstawiając wzór, w którym suma 
cząstkowych wartości oporów przepływu dobranych z tabel daje całkowitą wartość współczynnika 
szorstkości:  

n = (n0+n1+n2+n3+n4)m 

gdzie: 

n0 – podstawowa wartość współczynnika szorstkości dla regularnego i prostego koryta, 
n1 – współczynnik ujmujący nieregularność brzegów i dna, 
n2 – współczynnik wyrażający zmiany kształtu i wielkości przekrojów poprzecznych, 
n3 – współczynnik reprezentujący lokalne przeszkody w korycie, 
n4 – współczynnik uwzględniający stopień zarośnięcia koryta, 

                                                           

40
 Chow V. T. (1959): Open channel hydraulics, Mc Graw – Hill Book, New York. 

41
 Cowan W. L. (1956): Estimating hydraulic roughness coefficients. Agricultural Engineering, 37(7). 
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m – współczynnik uwzględniający wpływ układu poziomego trasy. 

Dobór współczynnika szorstkości z różnego rodzaju tabel jest sposobem prostym, ale daje możliwości 
popełniania znacznych błędów. Niewątpliwym mankamentem tych metod jest subiektywizm wyboru 
i konieczność posiadania sporego doświadczenia. 

Roślinność porastająca tereny zalewowe stanowi naturalną barierę dla przemieszczania fal 
wezbraniowych poprzez zmniejszenie przekroju czynnego koryta. Jest także istotnym elementem 
wpływającym na redukcję prędkości przepływu wody na odcinku zarośniętym oraz powyżej, 
wywołując przy tym spiętrzenie wody, o czym świadczą badania m.in. Tymińskiego42. Roślinność 
wywiera znaczący wpływ na warunki ruchu wody w korycie i na terenach zalewowych. Największe 
znaczenie odgrywa w ciekach, w których średnia głębokość nie przekracza 2 m. Należy przy tym 
nadmienić, iż roślinność krzewiasta przy niskich i średnich stanach wody zwiększa opory przepływu, 
natomiast przy wysokich stanach pod naporem wody kładzie się i wyściela dno koryta zmniejszając 
dość znacznie jego szorstkość. 

Badania Pachuty i Dąbkowskiego43 wykazały, iż do najważniejszych cech gatunkowych roślin 
kształtujących opory przepływu należą: 

• ciężar właściwy masy roślinnej, decydujący o wzajemnej relacji sił działających na część rośliny 
zanurzoną w wodzie,  

• elastyczność (sztywność) pędów, która sprawia, że rośliny są w różnym stopniu pochylane przez 
napierającą wodę, 

• pokrój rośliny, uwzględniający jej kształt, rozmieszczenie pędów i liści oraz ich powierzchnię, co 
determinuje wielkość oporów hydraulicznych, 

• system korzeniowy, mocujący roślinę i jednocześnie stabilizujący podłoże, 

• odporność na duże zmiany poziomów wody, co decyduje o przydatności roślin jako materiału 
zabezpieczającego brzegi i dno koryta, 

• pokrycie powierzchni przez rośliny (zagęszczenie), czyli liczba źdźbeł (łodyg, gałęzi) 
przypadających na jednostkę powierzchni, 

• długość zanurzonych części roślin decydująca o zachowaniu się roślinności w wodzie na różnych 
głębokościach i przy różnych prędkościach, 

• średnica i kształt przekroju poprzecznego łodyg, które wpływają na wielkość parcia 
hydrodynamicznego. 

Tymiński44 wskazuje, że roślinność porastająca koryto cieku istotnie oddziałuje na warunki przepływu. 
Wynika to z faktu, że redukcji ulega czynny przekrój przepływowy. Zaburzone jest pole prędkości 
i poprzez drastyczną zmianę współczynnika szorstkości rosną opory przepływu. Oczywistą 
konsekwencją tego jest wzrost poziomu zwierciadła wody w porównaniu do przepływu w korycie bez 
roślin dla tych samych warunków przepływu. Poziom wody wzrasta nie tylko w samym korycie lecz 
również na terenach przyległych.  

Roślinność z jednej strony sprzyja depozycji materiału (mineralnego i organicznego) ograniczając 
swobodny przepływ wody, z drugiej strony szpalery drzew nadbrzeżnych i ich rozbudowane systemy 
korzeniowe (głównie olsz czarnych i szarych) zmniejszają tempo erozji bocznej i wpływają na 
stabilność poziomą koryta rzecznego. Tymiński podkreśla, że największe znaczenie dla intensyfikacji 

                                                           

42
 Tymiński T. (1999): Wpływ roślinności międzywala na warunki przepływu w korycie wielkiej wody. Rozprawa doktorska, 
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu. 

43
 Pachuta K., Dąbkowski Sz. L. (1992): Roślinność w ciekach wodnych i naturalne metody ograniczania jej rozwoju. 
Gospodarka wodna. Nr 3. 

44
 Wpływ roślin na zmianę profilu prędkości przepływu w małym cieku. PAN, 2010 oraz [Dąbkowski, Pachuta 1996; Mokwa 
2002; Tymiński 1999]. 



Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Poznaniu wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań 

str. 28 

 

procesów akumulacyjnych mają skupiska krzewów i zarośla. Gęste ulistnienie oraz rozbudowany 
system pędów sprzyja "wyłapywaniu" transportowanego materiału rzecznego w czasie wezbrań.   

Wyniki badań Tymińskiego wskazują na bardzo dużą zmienność wpływu na warunki przepływu tych 
samych roślin. Inaczej zachowuje się ta sama roślinność w warunkach przepływu od niej samej 
niższych, a inaczej po wypełnieniu koryta wodą i jej całkowitym przykryciu. Tym samym prawidłowe 
modelowanie powinno uwzględniać różne wartości współczynnika szorstkości w zależności od 
napełnienia koryta i prędkości przepływu, a rozpoznanie charakterystyk hydraulicznych roślinności 
staje się zadaniem priorytetowym.  

Ten sam Autor wskazuje na wpływ pory roku, w której dochodzi do wezbrania i rolę, jaką odgrywa 
pokrywa roślinna w wystąpieniu spiętrzenia wegetacyjnego45. W analizowanym przekroju rzeki Odry 
w 291+300 km uzyskane wielkości dodatkowego podpiętrzenia powstałego w trakcie trwania 
wezbrania z lipca 1997 roku osiągnęły wartość ok. 50 cm. Z punktu widzenia ochrony 
przeciwpowodziowej jest to wielkość bardzo istotna, która dobitnie wskazuje na znaczącą rolę 
roślinności w formowaniu się fali wezbraniowej. 

Także wyniki prac prowadzonych przez D. Światek46 na rzece Biebrza wskazują, że roślinność wodna 
bardzo mocno wpływa na warunki przepływu wód rzek nizinnych.  

Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że większość badań modelowych traktuje roślinność jako 
elementy sztywne, które nie ulegają uginaniu. Założenie dużej sztywności roślinności niskiej jest 
poprawne w modelach dla niewielkich wartości przepływów. Jednak po przekroczeniu pewnej 
prędkości granicznej konieczne jest już uwzględnianie sprężystości roślin. Zagadnienie to nie 
obejmuje dojrzałych drzew, które traktuje się jako przeszkody idealnie sztywne. 

Jak wykazano powyżej prawidłowa ocena szorstkości koryta ma dominujący wpływ na prawidłowe 
określenie wartości przepływu. To właśnie współczynnik szorstkości staje się elementem za pomocą 
którego można kształtować wyniki modelowania – w niektórych wypadkach bowiem dla tego samego 
zagospodarowania terenu różnica pomiędzy wartością współczynnika szorstkości może dochodzić do 
100%. 

Analizując wpływ roślinności na warunki przepływu należy zwrócić uwagę na niezaprzeczalny efekt 
powodowany przez porastającą roślinność, jakim jest opóźnienie odpływu wody, a tym samym 
spłaszczenie fali powodziowej. Podczas przeglądu literatury nie trafiono na prace, które odnosiłyby 
się do tej kwestii w skali całych zlewni.  

Roślinność obszaru międzywala poza opisanym efektem zmiany warunków przepływu w zadanym 
przekroju ma także oddziaływania korzystne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej: 

• zapobieganie gwałtownym przyborom wody w ciekach i obniżanie kulminacji fal 

powodziowych, 

• hamowanie ruchu wody w korycie oraz zmniejszenie działalności erozyjnej przepływów 

wielkich wód (między innymi falowania i ciśnienia dynamicznego), 

• systemy korzeniowe roślin stanowią bardzo dobre umocnienie skarpy brzegowej, 

• magazynowanie zapasów wilgoci, poprzez silną retencję gruntową  
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 Tymiński T. (2004): Spiętrzenie wegetacyjne w międzywalu Odry na przykładzie powodzi w 1997 roku. Zeszyty Naukowe 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 483. Seria Monografie XXXVI. 

46
 Określenie współczynników oporu w korycie rzeki nizinnej SGGW Warszawa, 2004 
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W wielu wypadkach, szczególnie w rzekach nizinnych, rośliny magazynują część wód spływających 
z obszarów przyległych do koryta. Dotyczy to szczególnie zbiorowisk łęgowych, które w łatwy sposób 
rozwijają się w obniżeniach terenów i elementów starorzecza obszarów międzywala. 
 
Niezmiernie istotne jest także kryterium przyrodnicze roślinności nadrzecznej. Wierzbicki47 wskazuje, 
że roślinność będąca istotnym składnikiem krajobrazu rzecznego i siedliskiem organizmów 
zwierzęcych odgrywa w życiu rzeki szczególną rolę. Wpływa na obieg wody w przyrodzie, 
a w stosunku do koryta spełnia funkcję ochronną i budującą, lecz również i niszczącą. Zabudowa 
roślinna koryt otwartych powinna stanowić ważny element ochrony środowiska przyrodniczego 
w powiązaniu z potrzebami społecznymi i gospodarki wodnej, a także zapewnić dobrą funkcjonalność 
obiektów gospodarki wodnej.  

3.2.3. Kryteria wyboru miejsc wymagających usunięcia drzew i krzewów 

3.2.3.1. Kryteria twarde wynikające z celu projektu 

Kryterium Uzasadnienie 

Drzewa uszkodzone, chore, podgryzione 
przez bobry, puste w środku, pochylone, ze 
znacznie odsłoniętym systemem 
korzeniowym  

Uznano, że istnieje bardzo wysokie prawodpodobieństwo wywrotu 
i uniesienia takich drzew w wyniku przepływu wielkich wód i tym samym 
zwiększenia ryzyka zatorów wywołanych przez materiał nienisiony przez 
rzekę. Wszystkie tego typu drzewa przewidziano do wycinki. 

Roślinność w bezpośredniej bliskości 
obiektów inżynieryjnych – w szczególności 
porastających przyczółki mostów, jazów, 
filary, mury brzegowe etc. Odległość od 
obiektów inżynieryjnych wymagająca 
wprowadzenia utrzymania w czystości 
będzie przyjmowana indywidualnie 
z uwzględnieniem światła mostu, wielkości 
przepływu, szerokości koryta rzeki. 

Obiekty inżynieryjne ze względu na swoje funkcję stanowią obszar, który 
powinien być objęty szczególnym dozorem. Nie powinno się dopuszczać do 
porastania obszarów przy mostach drzewami i krzewami, gdyż w połączeniu 
z ograniczonym samym mostem światłem wpływa to zdecydowanie na 
podpiętrzenie wód. Uznano tym samym konieczność utrzymania odcinków 
przed i za mostami w czystości – minimum na odcinku o długości 
najwyższego drzewa, które może rosnąć w pobliżu takiego obiektu od 
strony wody górnej. Od storny wody dolnej przyjmuje się tą samą wartość 
celem stworzenia buforu do szybszego odpływu wód poprzez obiekt 
mostowy.  

Roślinność (drzewa, krzewy) porastające 
kanały ulgi.  

Uznano, że kanały ulgi powinny być w pełni drożne. Sytuację, gdy światło 
przeplywu w kanale ulgi ograiczone jest do 80% wskutek pokrycia 
roślinnością średnią i wysoką uznaje się za wybitne zagrożenie powodziowe, 
które jest sprzeczne z nadrzędą funkcją pełnioną przez tego typu obiekty. 

Brzeg rzeki mogą porastać zdrowe drzewa, 
natomiast należy usuwać nadmierne 
zakrzaczenia ograniczające możliwość  
przepływu – kryterium dotyczy selektywnej 
wycinki doprowadzającej do przerzedzenia 
krzewów, a tym samym zwiększenia 
przepustowości międzywala.  

Z analizy danych literaturowych, jak i prowadzonych badań w instytucjach 
naukowych wynika, ze krzewy w przypadku wód powodziowych 
o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% i więcej stanowią istotne 
ograniczenie przepływu. Te same analizy wskazują jednak, że drzewa 
w znacznie mniejszym stopniu wpływają na ograniczenia przeplywu. 
Charaktersytyki te zmieniają się po przekroczeniu przepływów o p=1%, gdy 
generalizuąc można założyć, ze woda przykrywa krzewy, tworzące 
płaszczyznę poślizgu. Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że dla 
zwiększenia przepustowości znacznie większe znaczenie będzie miec 
przerzedzenie krzewów w wybranych miejcach niż wycinka drzew.  

Przerzedzanie lub usuwanie szpalerów 
drzew i krzewów rosnących poprzecznie do 
kierunku przepływu w miejscach 
zagrożonych – predysponowane do wycinki 
będą osobniki chore lub najsłabsze. 

Uznano, ze gęste szpalery ustawione poprzecznie do kierunku przepływu 
w sposób istotny ograniczają przepływ, tworząc przeszkodę powodującą 
powstanie strat energii  przepływającej strugi i podpiętrzenie.  
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 Wierzbicki J. (2000): Przyrodnicze, gospodarcze i hydrotechniczne przesłanki regulacji rzek. Cz. II, Gospodarka Wodna, Nr 
4 
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3.2.3.2. Kryteria miękkie ograniczające kryteria twarde 

Kryterium Uzasadnienie 

Usuwanie roślinności powinno dotyczyć tych 
odcinków dolin, które są narażone na straty 
a tym samym, gdzie może wystąpić powódź, 
jako zjawisko definiowane w ustawie Prawo 
wodne. 

Pod pojęciem powodzi – rozumie się czasowe pokrycie przez wodę terenu, 
który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek 
wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach 
oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, 
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 
 
Zgodnie z podanymi powyżej definicjami wycinkę rekomendowano 
głównie w tych miejscach, w których jej dokonanie zmniejsza zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz 
działalności gospodarczej. Na innych obszarach wezbrania rzeczne uznano 
za zjawisko naturalne, normalne i pożądane dla funkcjonowania 
ekosystemów nadwodnych. 

Zwrócenie uwagi na obszary, na których 
szpalery drzew nadrzecznych wpływają na 
stabilność skarpy brzegowej.  

W miejscach, w których roślinność wpływa na stabilność skarp usuwać 
jedynie drzewa z wyraźnymi uszkodzeniami pnia i/lub korony oraz 
z odsłoniętym systemem korzeniowym (co najmniej w 50%), puste 
w środku etc. Usuwanie drzew zdrowych wpływałoby na zwiększenie 
podatności na erozję brzegów. 

Ograniczyć do niezbędnego minimum 
usuwanie zarośli i krzewów oraz skupisk 
drzew z brzegów wklęsłych zakoli (także 
w miejscach zatorogennych). 

Usuwanie drzew wpływałoby na zwiększenie podatności na erozję 
brzegów i w wielu przypadkach powodowało konieczność 
natychmiastowego zastosowania umocnień technicznych. 

Ograniczenie wycinki drzew (nie krzewów) 
na obszarach miejskich – dotyczy szpalerów 
starodrzewia, drzew w obszarach 
rekreacyjnych etc. – w tych miejscach 
dopuszcza się wycinkę nadmiernego 
zakrzaczenia, które może ograniczać 
przepływy.  
 

Uznano, że w obszarach miejskich drzewa pełnią poza przyrodniczymi 
także funkcję rekreacyjną. Biorąc pod uwagę dodatkowo ich znacznie 
mniejszy wpływ na wzrost zagrożenia powodziowego uznano, że dla 
obszarów miejskich wycinka ta będzie dążyć do minimalizacji.  

3.2.3.3. Przyrodnicze kryteria ograniczające kryteria twarde 

Program będzie wdrażany przy wykorzystaniu następujących uwarunkowań przyrodniczych: 

• Wszystkie planowane wycinki odbędą się odbywać poza okresem rozrodczym ptaków, 
płazów i nietoperzy oraz poza sezonem migracyjnym płazów, czyli w miesiącach październik-
luty. 

• Dyrektor RZGW wydaje decyzję nakazującą usunięcie drzew lub krzewów (art. 88 l ust. 7 
ustawy Prawo wodne). Decyzja ta wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska (art. 88 l ust. 11 ustawy Prawo wodne). Organy te  będą 
zobowiązane rozważyć, czy decyzja nie będzie miała wpływu na obszary chronione – 
w szczególności na obszary parków narodowych, rezerwatów i Natury 2000). Na fakt ten nie 
ma wpływu wymienienie danego obszaru w niniejszym Programie oraz przeprowadzonej 
dla niego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

• Prace związane z wycinką drzew i krzewów będą uwzględniać uzgodnione z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska warunki ich realizacji.  

3.3. Obszary porostu drzew i krzewów wytypowane do przeprowadzenia 

szczegółowej inwentaryzacji w terenie  

Poniższe tabele przedstawiają informację o odcinkach, które zostały wybrane do prowadzenia 
inwentaryzacji szczegółowych. W ostatniej kolumnie wskazano odesłanie do załącznika, gdzie 
w podrozdziale analiza wstępna podano informację o charakterystyce obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią rzeki Warty (od miejscowości Zawiercie do ujścia do rzeki Odry) oraz rzeki 
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Noteci (od miejscowości Nakło nad Notecią do ujścia do rzeki Warty) oraz przyczynach 
rekomendowania danego obszaru do wycinki. 

3.3.1. Rzeka Warta 

Kilometr Warty  Gmina Odesłanie do załącznika z listą obszarów – 
numer rozdzialu 

804+000 – 
808+000 

• województwo śląskie 

• powiat zawierciański 

• Gmina Zawiercie 

• miejscowość: Zawiercie-Kromołów – Zawiercie 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 1 załącznika 

804+100 • województwo śląskie 

• powiat zawierciański 

• Gmina Zawiercie 

• miejscowość: Zawiercie 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 2 załącznika 

802+900 • województwo śląskie 

• powiat zawierciański 

• Gmina Zawiercie 

• miejscowość: Zawiercie 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 3 załącznika 

800+900 • województwo śląskie 

• powiat zawierciański 

• Gmina Zawiercie 

• miejscowość: Zawiercie 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 4 załącznika 

798+900 • województwo śląskie 

• powiat zawierciański 

• Gmina Zawiercie 

• miejscowość: Zawiercie 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 5 załącznika 

793+750 • województwo śląskie 

• powiat myszkowski 

• Miasto Myszków 

• miejscowość: Myszków 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 6 załącznika 

786+600 • województwo śląskie 

• powiat myszkowski 

• Miasto Myszków 

• miejscowość: Myszków - Mijaczów 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 7 załącznika 

781+000 –
786+000 

• województwo śląskie 

• powiat myszkowski 

• Miasto Myszków 

• miejscowość: Myszków 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 8 załącznika 

778+100 – 
778+800 

• województwo śląskie 

• powiat myszkowski 

• Miasto Myszków, Miasto i Gmina Koziegłowy 
(ob. wiejski) 

• miejscowość: Postęp 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 9 załącznika 

776+000 – 
778+000 

• Województwo śląskie 

• powiat myszkowski 

• Miasto Myszków, Miasto i Gmina Koziegłowy 
(ob. wiejski), Gmina Poraj 

• miejscowości: Lgota-Nadwarcie, Nowa Wieś 
Żarecka, Lgota Górna 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 10 załącznika 

776+500 • województwo śląskie 

• powiat myszkowski 

• Miasto Myszków, Miasto i Gmina Koziegłowy 
(ob. wiejski) 

• miejscowości: Lgota- Nadwarcie, Nowa Wieś 
Żarecka 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 11 załącznika 

776+100 • województwo śląskie 

• powiat myszkowski 

• Miasto Myszków, Miasto i Gmina Koziegłowy 
(ob. wiejski), Gmina Poraj  

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 12 załącznika 
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• miejscowość: Lgota – Nadwarcie 

763+000 – 
764+000 

• województwo śląskie 

• powiat myszkowski 

• Miasto i Gmina Koziegłowy (ob. wiejski), Gmina 
Poraj 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 13 załącznika 

759+000 – 
761+000  

• województwo śląskie 

• powiat myszkowski, powiat częstochowski 

• Gmina Poraj, Gmina Kamienica Polska  

• miejscowość: Osiny 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 14 załącznika 

758+000 • województwo śląskie 

• powiat częstochowski 

• Gmina Kamienica Polska, Gmina Poczesna 

• miejscowość: Osiny 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 15 załącznika 

755+800 • województwo śląskie 

• powiat częstochowski 

• Gmina Poczesna 

• miejscowość: Kolonia Poczesna 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 16 załącznika 

755+650 • województwo śląskie, 

• powiat częstochowski 

• Gmina Poczesna 

• miejscowość: Borek 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 17 załącznika 

745+000 – 
763+000 

• województwo śląskie 

• powiat myszkowski, powiat częstochowski 

• Gmina Poczesna, Gmina Kamienica Polska, 
Gmina Poraj  

• miejscowości: Poczesna - Poraj 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 18 załącznika 

754+600 • województwo śląskie 

• powiat częstochowski 

• Gmina Poczesna  

• miejscowość: Zawodzie 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 19 załącznika 

745+000 – 
749+000 

• województwo śląskie 

• powiat częstochowski, miasto na prawach 
powiatu Częstochowa 

• Gmina Poczesna, M. Częstochowa;  

• miejscowości: Częstochowa – Słowik 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 20 załącznika 

730+000 – 
745+000 

• województwo śląskie 

• miasto na prawach powiatu Częstochowa 

• M. Częstochowa  

• miejscowość: Częstochowa 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 21 załącznika 

 711+000 – 
712+000 

• województwo śląskie 

• powiat częstochowski 

• Gmina Kłomnice, Gmina Mstów  

• miejscowości: Skrzydlów 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 22 załącznika 

 708+000 • województwo śląskie 

• powiat Częstochowski 

• Gmina Kłomnice;  

• miejscowości: Rzeki Wielkie, Rzeki Małe 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 23 załącznika 

 704+000 • województwo śląskie 

• powiat częstochowski 

• Gmina Kłomnice  

• miejscowość: Karczewice 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 24 załącznika 

 685+000 • województwo łódzkie 

• powiat radomszczański 

• Gmina Radomsko, Gmina Gidle  

• miejscowość: Klekowiec 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 25 załącznika 

 677+150 • województwo łódzkie 

• powiat radomszczański 

• Gmina Radomsko 

• miejscowość: Szczepocice 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 26 załącznika 

 673+000 • województwo śląskie, województwo łódzkie • Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 



Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Poznaniu wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań 

str. 33 

 

• powiat częstochowski, powiat radomszczański 

• Gmina Kruszyna, Gmina Radomsko;  

• miejscowość: Łęg 

Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 27 załącznika 

 664+400 • województwo łódzkie 

• powiat radomszczański 

• Gmina Ładzice 

• miejscowość: Zakrzówek Szlachecki 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 28 załącznika 

 620+000 – 
621+000 

• województwo łódzkie 

• powiat pajęczański 

• Miasto i Gmina Działoszyn  

• miejscowość: Działoszyn 

• Załącznik 6.1 - II Warta (źródło – ujście 
Liswarty – Zbiornik Jeziorsko) – odcinki 
rekomendowane do wycinki 

• Punkt 1 załącznika 

 589+000 • województwo łódzkie 

• powiat wieluński 

• Gmina Wierzchlas  

• miejscowość: Kamion, Toporów 

• Załącznik 6.1 - I Warta (źródło – ujście 
Liswarty) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 2 załącznika 

 584+950 • województwo łódzkie 

• powiat wieluński 

• Gmina Wierzchlas  

• miejscowość: Krzeczów 

• Załącznik 6.1 - II Warta (ujście Liswarty – 
Zbiornik Jeziorsko) – odcinki 
rekomendowane do wycinki 

• Punkt 3 załącznika 

 570+500, 
570+800 

• województwo łódzkie 

• powiat wieluński 

• Gmina Osjaków  

• miejscowość: Osjaków 

• Załącznik 6.1 - II Warta (ujście Liswarty – 
Zbiornik Jeziorsko) – odcinki 
rekomendowane do wycinki 

• Punkt 4 i 5 załącznika 

 560+000 • województwo łódzkie 

• powiat wieluński 

• Gmina Konopnica 

• miejscowość: Konopnica 

• Załącznik 6.1 - II Warta (ujście Liswarty – 
Zbiornik Jeziorsko) – odcinki 
rekomendowane do wycinki 

• Punkt 6 załącznika 

 555+800 • województwo łódzkie  

• powiat wieluński 

• Gmina Konopnica  

• miejscowość: Rychłocice 

• Załącznik 6.1 - II Warta (ujście Liswarty – 
Zbiornik Jeziorsko) – odcinki 
rekomendowane do wycinki 

• Punkt 7 załącznika 

 503+700 – 
546+200 

• województwo łódzkie 

• powiat sieradzki, powiat zduńskowolski 

• Gmina Burzenin, Gmina Zapolice, Gmina 
Sieradz, Miasto Sieradz, Gmina Zduńska Wola, 
Gmina i Miasto Warta 

• miejscowości: Zbiornik Jeziorsko - Sieradz- 
Burzenin 

• Załącznik 6.1 - II Warta (ujście Liswarty – 
Zbiornik Jeziorsko) – odcinki 
rekomendowane do wycinki 

• Punkt 8 załącznika 

 501+000 – 
503+700 

• województwo łódzkie 

• powiat sieradzki 

• Miasto i Gmina Warta (ob. wiejski)  

• Lokalizacja: Zbiornik Jeziorsko 

• Załącznik 6.1 - II Warta (ujście Liswarty – 
Zbiornik Jeziorsko) – odcinki 
rekomendowane do wycinki 

• Punkt 9 załącznika 

444+000 – 
483+300 

• województwo łódzkie, województwo 
wielkopolskie 

• powiat poddębnicki, powiat turecki, powiat 
kolski 

• Gmina Pęczniew, Gmina Dobra, Miasto i Gmina 
Poddębnice (ob. wiejski), Miasto i Gmina  
Uniejów, Gmina Przykona, Gmina Brudzew, 
Miasto i Gmina Dąbie (miasto), Gmina 
Kościelec, Gmina Koło  

• miejscowości: Dobrów – Uniejów – Łyszkowice 

• Załącznik 6.1 - III Warta (Zbiornik Jeziorsko - 
Konin) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 1 załącznika 

439+000 – 
443+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat kolski 

• Gmina Kościelec, Gmina Koło, Miasto Koło 

• miejscowość: Zawadka 

• Załącznik 6.1 - III Warta (Zbiornik Jeziorsko - 
Konin) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 2 załącznika 

433+000 – 
440+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat kolski 

• Gmina Koło, Gmina Kościelec, Miasto Koło  

• miejscowość: Koło 

• Załącznik 6.1 - III Warta (Zbiornik Jeziorsko - 
Konin) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 3 załącznika 
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409+000 – 
425+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat koniński, miasto na prawach powiatu 
Konin 

• Gmina Koło, Gmina Kościelec, Gmina Krzymów, 
Gmina Kramsk, M. Konin  

• miejscowości: Grójec - Ochle 

• Załącznik 6.1 - III Warta (Zbiornik Jeziorsko - 
Konin) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 4 załącznika 

385+000 – 
386+500 

• województwo wielkopolskie 

• powiat koniński 

• Miasto i Gmina Golina (ob. wiejski), Gmina 
Rzgów  

• miejscowość: rejon Sługocinka 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 1 załącznika 

381+000 – 
382+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat słupecki 

• Miasto i Gmina Zagorów (ob. wiejski), Gmina 
Lądek 

• miejscowość: rejon Sługocinka 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 2 załącznika 

379+500 – 
381+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat słupecki 

• Miasto i Gmina Zagórów (ob. wiejski), Gmina 
Lądek 

• miejscowość: Ratyń 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 3 załącznika 

379+800 – 
380+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat słupecki 

• Miasto i Gmina Zagórów (ob. wiejski), Gmina 
Lądek 

• miejscowość: Ratyń 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 4 załącznika 

377+000 – 
378+500 

• województwo wielkopolskie 

• powiat słupecki 

• Miasto i Gmina Zagórów (ob. wiejski), Gmina 
Lądek 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 5 załącznika 

 375+000 – 
376+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat słupecki 

• Miasto i Gmina Zagórów (ob. wiejski), Gmina 
Lądek  

• lokalizacja: rejon ujścia Czarnej Strugi do Warty 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 6 załącznika 

 370+000 – 
375+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat słupecki 

• Miasto i Gmina Zagórów (ob. wiejski), Gmina 
Lądek  

• miejscowość: Ląd – ujście Czarnej Strugi 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 7 załącznika 

 351+000 – 
353+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat wrzesiński 

• Miasto i Gmina Pyzdry  

• miejscowość: Pyzdry 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 8 załącznika 

 342+000 – 
348+000 

• województwo wielkopolskie  

• powiat wrzesiński, powiat jarociński 

• Miasto i Gmina Miłosław (ob. wiejski), Gmina 
Kołaczkowo, Miasto i Gmina Żerków (ob. 
wiejski), Miasto i Gmina Pyzdry (ob. wiejski) 

• miejscowości: Nowa Wieś Podg. – Modlice, 
Pogorzelica – Ruda Komorska 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 9 załącznika 

 338+000 – 
342+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat wrzesiński, powiat jarociński 

• Miasto i Gmina Miłosław (ob. wiejski), Miasto i 
Gmina Żerków (ob. wiejski) 

• miejscowość: Szczodrzejewo 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 10 załącznika 

 336+000 • województwo wielkopolskie 

• powiat wrzesiński 

• Miasto i Gmina Miłosław (ob. wiejski) 

• miejscowość: Czeszowo 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 11 załącznika 

 332+700 – • województwo wielkopolskie • Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
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333+200 • powiat wrzesiński, powiat średzki 

• Miasto i Gmina Miłosław (ob. wiejski), Gmina 
Nowe Miasto nad Wartą 

• miejscowość: Orzechowo 

odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 12 załącznika 

 325+000 – 
332+000 

• województwo wielkopolski 

• powiaty wszesiński, powiat średzki 

• miejscowości: Nowe Miasto - Dębno 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 13 załącznika 

 323+000 – 
326+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat średzki 

• Gmina Krzykosy, Gmina Nowe Miasto nad 
Wartą  

• miejscowość: Nowe Miasto nad Wartą 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 14 załącznika 

322+500 – 
323+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat średzki 

• Gmina Nowe Miasto nad Wartą  

• lokalizacja: rejon Nowego Miasta nad Wartą 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 15 załącznika 

301+600 – 
302+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat śremski 

• Miasto i Gmina Śrem (ob. wiejski), Miasto i 
Gmina Książ Wielkopolski (ob. wiejski)  

• lokalizacja: rejon Kotowa 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 16 załącznika 

289+000 – 
297+000 

• województwo wrocławski 

• powiat śremski 

• Miasto i Gmina Śrem   

• miejscowość: Śrem 

• Załącznik 6.1 - IV Warta (Konin – Śrem) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 17 załącznika 

 285+000 – 
286+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat śremski 

• Gmina Brodnica, Miasto i Gmina Śrem (ob. 
wiejski)  

• miejscowość: Jaszkowo 

• Załącznik 6.1 - V Warta (Śrem – Oborniki) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 1 załącznika 

 276+900  • województwo wielkopolskie 

• powiat poznański 

• Miasto i Gmina Mosina (ob. wiejski), Miasto i 
Gmina Kórnik (ob. wiejski)  

• miejscowość: Radzewice 

• Załącznik 6.1 - V Warta (Śrem – Oborniki) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 2 załącznika 

265+000 – 
266+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat poznański 

• Gmina Puszczykowo, Miasto i Gmina Mosina  

• miejscowość: Rogalinek 

• Załącznik 6.1 - V Warta (Śrem – Oborniki) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 3 załącznika 

261+500 – 
264+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat poznański 

• Gmina Puszczykowo, Miasto i Gmina Mosina 
(ob. wiejski)  

• miejscowość: Puszczykowo 

• Załącznik 6.1 - V Warta (Śrem – Oborniki) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 4 załącznika 

252+000 – 
253+000 

• województwo wielkopolskie 

• miasto na prawach powiatu Poznań 

• M. Poznań 

• Załącznik 6.1 - V Warta (Śrem – Oborniki) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 5 załącznika 

245+000 – 
246+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat poznański 

• Gmina Czerwonak, Gmina Suchy Las 

• miejscowość: Biedrusko 

• Załącznik 6.1 - V Warta (Śrem – Oborniki) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 6 załącznika 

224+000 – 
226+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat poznański 

• Gmina Czerwonak, Gmina Suchy Las  

• miejscowość: Biedrusko 

• Załącznik 6.1 - V Warta (Śrem – Oborniki) – 
odcinki rekomendowane do wycinki 

• Punkt 7 załącznika 

170+000 – 
172+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat szamotulski 

• Miasto i Gmina Wronki   

• miejscowość: Wronki 

• Załącznik 6.1 - VI Warta (Oborniki – 
Skwierzyna) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 1 załącznika 

144+000 – • województwo wielkopolskie • Załącznik 6.1 - VI Warta (Oborniki – 



Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Poznaniu wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań 

str. 36 

 

146+000 • powiat międzychodzki 

• Miasto i Gmina Sieraków  

• miejscowość: Sieraków 

Skwierzyna) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 2 załącznika 

126+000 – 
129+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat międzychodzki 

• Miasto i Gmina Międzychód  

• miejscowość: Międzychód 

• Załącznik 6.1 - VI Warta (Oborniki – 
Skwierzyna) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 3 załącznika 

117+000 – 
118+000 

• województwo lubuskie, województwo 
wielkopolskie 

• powiat międzyrzecki, powiat międzychodzki 

• Gmina Przytoczna, Gmina Międzychód;  

• miejscowość: Mierzyn 

• Załącznik 6.1 - VI Warta (Oborniki – 
Skwierzyna) – odcinki rekomendowane do 
wycinki 

• Punkt 4 załącznika 

091+000 – 
093+000 

• województwo lubuskie 

• powiat międzyrzecki 

• Miasto i Gmina Skwierzyna   

• miejscowość: Skwierzyna 

• Załącznik 6.1 - VII Warta (Skwierzyna – 
ujście do Odry) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 1 załącznika 

065+000 – 
075+000 

• województwo lubuskie 

• powiat międzyrzecki, powiat gorzowski 

• Gmina Deszczno, Miasto i Gmina Skwierzyna 
(ob. wiejski), Gmina Santok 

• miejscowość: Borek 

• Załącznik 6.1 - VII Warta (Skwierzyna – 
ujście do Odry) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 2 załącznika 

050+000 – 
069+000 

• województwo lubuskie 

• miasto na prawach powiatu Gorzów 
Wielkopolski, powiat gorzowski 

• Gmina Deszczno, Gmina Santok, M. Gorzów 
Wielkopolski, Gmina Bogdaniec 

• miejscowości: Gorzów Wielkopolski - Santok 

• Załącznik 6.1 - VII Warta (Skwierzyna – 
ujście do Odry) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 3 załącznika 

048+500 – 
049+100 

• województwo lubuskie 

• powiat gorzowski 

• Gmina Bogdaniec  

• miejscowość: Jeże 

• Załącznik 6.1 - VII Warta (Skwierzyna – 
ujście do Odry) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 4 załącznika 

044+000 – 
044+800 

• województwo lubuski 

• powiat gorzowski 

• Gmina Bogdaniec, Gmina Deszczno 

• Załącznik 6.1 - VII Warta (Skwierzyna – 
ujście do Odry) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 5 załącznika 

003+000 – 
041+200 

• województwo lubuskie 

• powiat gorzowski, powiat sulęciński,  

• Gmina Bogdaniec, Gmina Krzeszyce, Gmina 
Witnica, Gmina Słońsk, Gmina Kostrzyn nad 
Odrą 

• Załącznik 6.1 - VII Warta (Skwierzyna – 
ujście do Odry) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 6 załącznika 

000+000 -  
003+000 

• województwo lubuskie 

• powiat gorzowski 

• Gmina Kostrzyna nad Odrą 

• miejscowość: Kostrzyn nad Odrą 

• Załącznik 6.1 - VII Warta (Skwierzyna – 
ujście do Odry) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 7 załącznika 

3.3.2. Rzeka Noteć 

Kilometr 
Noteci 

(żeglugowy) 

Gmina Odesłanie do załącznika z listą obszarów – 
numer rozdzialu 

041+000 – 
039+000 

• województwo kujawsko-pomorskie 

• powiat nakielski 

• Gmina Nakło nad Notecią  

• miejscowość: Nakło nad Notecią 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 1 załącznika 

063+000  • województwo wielkopolskie 

• powiat pilski, powiat wągrowiecki 

• Miasto i Gmina Wyrzysk, Miasto i Gmina Gołańcz 

• lokalizacja: Żuławka 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 2 załącznika 

065+000 – 
066+100 

• województwo wielkopolskie  

• powiat pilski, powiat chodzieski 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 



Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Poznaniu wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań 

str. 37 

 

• Miasto i Gmina Szamocin (ob. wiejski), Miasto i 
Gmina Wyrzysk (ob. wiejski)  

• miejscowość: Krostkowo 

do wycinki 

• Punkt 3 załącznika 

067+500 – 
068+500 

• województwo wielkopolskie 

• powiat pilski, powiat chodzieski 

• Miasto i Gmina Wyrzysk (ob. wiejski), Miasto i 
Gmina Szamocin (ob. wiejski), Gmina Białośliwie  

• miejscowość: Krostkowo 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 4 załącznika 

069+000 -  
070+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat pilski, powiat chodzieski 

• Miasto i Gmina Szamocin (ob. wiejska), Gmina  
Białośliwie  

• miejscowość: Krostkowo 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 5 załącznika 

074+000 – 
074+800 

• województwo wielkopolskie 

• powiat pilski, powiat chodzieski 

• Miasto i Gmina Szamocin (ob. wiejski), Gmina 
Białośliwie  

• miejscowość: Dębówko 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 6 załącznika 

075+000 – 
103+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat pilski, powiat chodzieski 

• Miasto i Gmina Szamocin (ob. wiejski), Gmina 
Miasteczko Krajeńskie, Gmina Białośliwie, Gmina 
Chodzież, Gmina Kaczory, Miasto i Gmina Ujście 
(ob. wiejski) 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 7 załącznika 

103+000 – 
123+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat pilski, powiat czarnkowsko-trzcianecki
  

• Gmina Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina 
Trzcianka (ob. wiejski), Gmina Czarnków 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 8 załącznika 

131+000 – 
136+100 

• województwo wielkopolskie 

• powiat czarnkowsko-trzcianecki 

• Gmina Czarnków, Miasto Czarnków 

• miejscowość: Czarnków 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 9 załącznika 

138+500 – 
139+800 

• województwo wielkopolskie 

• powiat czarnkowsko-trzcianecki 

• Gmina Czarnków  

• miejscowość: Gajewo 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 10 załącznika 

141+000 – 
143+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat czarnkowsko-trzcianecki 

• Gmina Czarnków  

• miejscowości: Ciszkowo, Pomorska Wola 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 11 załącznika 

146+000 – 
150+000 

• województwo wielkopolskie 

• powiat czarnkowsko-trzcianecki 

• Gmina Czarnków, Miasto i Gmina Wieleń (ob. 
wiejski)  

• miejscowość: Kaźmierówka 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 12 załącznika 

153+400 – 
155+400 

• województwo wielkopolskie 

• powiat czarnkowsko-trzcianecki 

• Gmina Wieleń (ob. wiejski)   

• miejscowość: Wrzeszczyna 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 13 załącznika 

159+500 – 
161+000 

• województwo wielkopolski 

• powiat czarnkowsko-trzcianecki 

• Miasto i Gmina Wieleń  

• miejscowość: Wieleń 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 14 załącznika 

164+500 – 
170+500 

• województwo wielkopolskie 

• powiat czarnkowsko-trzcianecki 

• Miasto i Gmina Wieleń (ob. wiejski), Miasto i Gmina 
Krzyż (ob. wiejski), Gmina Drawsko miejscowości: 
Marianowo, Herburtowo, Lubcz Mały 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 15 załącznika 

189+000 – 
192+500 

• województwo lubuskie • Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
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• powiat strzelecko-drezdencki 

• Miasto i Gmina Drezdenko, Gmina Stare Kurowo  

• miejscowość: Drezdenko 

ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 16 załącznika 

220+000 – 
224+700 

• województwo wielkopolskie 

• powiat gorzowski 

• Gmina Santok   

• miejscowość: Santok – rejon ujścia do Warty 

• Załącznik 6.2 - Noteć (Nakło nad Notecią – 
ujście do Warty) – odcinki rekomendowane 
do wycinki 

• Punkt 17 załącznika 

4. REKOMENDACJE W ZAKRESIE ODPOWIEDNIEGO ZAGOSPODAROWANIA DOLINY 

ZALEWOWEJ 
Rozdział 5.1 (przeniesiony w całości do załącznika i do formatu elektronicznego) zawiera wytypowanie 
drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia z obszarów szczególnego zagrożenia powodzią rzeki 
Warty oraz rzeki Noteci. Rekomendacje w zakresie zagospodarowania doliny zalewowej uwzględniały 
przyjęte kryteria oraz konieczność udrożnienia doliny zalewowej, kierowania (sterowaniem) nurtem 
i usuwania miejsc potencjalnie zatorogennych. Konieczność dokonania wycinki drzew i krzewów lub 
usunięcia elementu zatorogennego wskazywano w tych obszarach w których było to niezbędne dla 
zagwarantowania właściwych warunków przepływu wód powodziowych.  

Tym samym przedstawione propozycje należy traktować jako sugerowany sposób zagospodarowania 
doliny zalewowej mający na celu w zachowania optymalnego poziomu zwierciadła wielkich wód. 
W odpowiednich przygotowanych na potrzeby projektu tabelach zestawiono także koszty oraz 
terminy prowadzenia prac. Harmonogram czasowy wynika z przyjętych kryteriów przyrodniczych 
opisanych w rozdziale 3.2.3.3 (wycinka może być dokonywana jedynie poza okresem lęgowym 
ptaków) 

Rozdział 5.2 zawiera informacje o obszarach obecnej i planowanej wycinki  które tym samym stają się 
integralną częścią programu i będą podlegały dalszym pracom utrzymaniowym. 

4.1. Wytypowanie, z zastosowaniem przyjętych kryteriów obszarów wycinki drzew 

i krzewów 

W niniejszym rozdziale przedstawione wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji. Ze względu na 
szczegółowość prowadzonych analiz i wiążący się z tym ogrom danych, wyniki przedstawiono 
w formie tabelarycznej. Takie podejście wymagał zastosowania systemu unikalnych kodów których 
znaczenie objaśniono poniżej.  

Kod Znaczenie zastosowanych kodów 

Typ obiektu Poligon, Linia, Punkt – typ obiektu dostosowany do charakteru inwentaryzowanego obiektu 

Nr zdjęcia 

LXXX – lewy brzeg rzeki, numer zdjęcia 
PXXX – prawy brzeg rzeki, numer zdjecia 

CXXX – obiekt/y na cieku 

MXXX – obiekt/y na w pobliżu mostu/wiaduktu 
KXXX – obiekt/y wzdłuż kanału ulgi 

 

Obiekt 

A – obiekt antropogeniczny 

D – drzewo/a / las 

DK – drzewo/a i krzew/y 
DKP – pochylone drzewo/a i krzew/y 

DKS – suche drzewo/a i krzew/y 

DKSP – suche pocylone drzewo/a i krzew/y 
DKSZ – drzewo/a, krzew/y i szuwary 

DKW – drzewo/a i krzew/y w wodzie 
DM – połamane drzewo/a 

DMW – połamane drzewo/a w wodzie 
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DP – pochylone drzewo/a 

DPK – pochylone drzewo/a i niezdeformowany/e krzew/y 

DPW – pochylone drzewo/a w wodzie 
DS – suche drzewo/a 

DSK – suche drzewo/a i zdrowy/e krzew/y 

DSKSZ – suche drzewo/a, krzew/y i szuwary 
DSM – suche połamane drzewo/a 

DSMW – suche połamane drzewo/a w wodzie 

DSP – suche pochylone drzewo/a 
DSPW – suche pochylone drzewo/a w wodzie 

DSSZ – suche drzewo/a i szuwary 
DST – suche drzewo/a i trawy 

DSW – suche drzewo/a w wodzie 

DSZ – drzewo/a i szuwary 
DT – drzewo/a i trawy 

DW – drzewo/a i trawy 

DW – drzewo/a w wodzie 
K – krzew/y 

KS – suchy/e krzew/y 

KSP – suchy/e pochylony/e krzew/y 
KSPW – suchy/e pochylony/e krzew/y w wodzie 

KP – pochylony/e krzew/y 
KPSZ – pochylony/e krzew/y i szuwary 

KPW – pochylony/e krzew/y w wodzie 

KSW – suchy/e krzew/y w wodzie 
KSZ – krzew/y i szuwary 

KT – krzew/y i trawy 

KW – krzew/y w wodzie 
L - łacha 

LSZ – łacha porośnięta szuwarami 
SZ - szuwary 

SZT – szuwary i trawy 

WD – wyspa porośnieta drzewami 
WSZ – wyspa porośnięta szuwarami 

WKSZ – wyspa porośnięta krzewami i szuwarami 
 

Opis Zwięzły opis obiektu – jego rodzaj, stan zachowania, itp. 
 

Kilometraż Przedział kilometrowy rzeki, w którym znajduje się obiekt 
 

Rekomendacja 

W – wycinka 

WS – selektywna wycinka 
BZ – zachowanie roślinności w stanie niezmienionym 

U – usunięcie obiektu 
*danej rekomendacji może odpowiadać jedno lub więcej uzasadnień - jednemu uzasadnieniu odpowiada jedno 
oznaczenie symbolem literowym, dwum i więcej uzasadnieniom odpowiada kombinacja symboli literowych 

Uzasadnienie 

P – możliwość przewrócenia do koryta, uszkodzenie brzegu przez wyrwanie systemu 
korzeniowego/porwanie przez wody wezbraniowe 

Z – element zatorogenny dla przepływu wód wezbraniowych lub pochodu lodu 

E – układ roślinności powodujący rozdzielenie nurtu wód wezbraniowych i zmian koryta, erozji 
brzegów, niekorzystnej depozycji rumowiska rzecznego i innych niekorzystnych zmian związanych 
z przepływem wody i procesami geomorfologicznymi 
N – sytuacja nie ma istotnego znaczenia na warunki przepływu wód wezbraniowych 

S – roslinnosć chroni brzeg lub stabilizuje już zerodowany brzeg 

O – sasiedztwo obiektu inżynieryjnego 
A – obiekt antropogeniczny blokujący przepływ 

 

Szacunkowy koszt Szacunkowy koszt wycinki [PLN brutto] 
 

Termin wycinki Proponowany termin wycinki 
 

Obszary chronione Wyszczególnienie obszaru chronionego na którym znajdzie się obiekt 
 

Obwód/długość Wymiary zinwentaryzowanego obiektu [m] 
 

Powierzchnia Powierzchnia zinwentaryzowanego obiektu [m
2
] 

 

Tabele zostały zapisane w popularnym formacie  plików formatu Microsoft Excel (xls). Pliki te zostały 
przekazane na elektronicznym nośniku danych. To właśnie te pliki wraz z opracowanymi na ich 
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potrzeby załącznikami graficznymi  (załączniki 6.1-6.4 ) stanowią podstawę prowadzonych analiz. 
Ponadto istotną częścią przeprowadzonych analiz są przekazane na elektronicznym nośniku danych 
następujące informacje: 

� mapy topograficzne 
� precyzyjne ortofotomapy wysokiej rozdzielczości,  
� numeryczny model pokrycia terenu48 (NMPT) pochodzący z projektu ISOK i udostępniony 

przez Głównego Geodetę Kraju,  
� numeryczny model terenu (NMT), otrzymany z przefiltrowania otrzymanej chmury punktów 

NMPT i pokazujący powierzchnię terenu bez roślinności, model typu DOD (ang. DEM of 
Difference) czyli wynik odejmowania modelu NMT od NMPT, pokazujący miąższość szaty 
roślinnej.  

� mapa przebiegu cieków z ich kilometrażem  
� warstwy shp. zawierające lokalizację obiektów kartowanych w terenie (roślinność 

i okazjonalnie inne obiekty)  
� profile poprzeczne przez dolinę rzeczną w odstępach co 100 m, prowadzone (1) po 

powierzchni gruntu, (2) po powierzchni pokrycia terenu, 
� wyniki inwentaryzacji w postaci zdjęć przyporządkowanych do każdego zinwentaryzowanego 

obiektu 

Dane te zostały uzupełnione w postaci geobazy, obsługiwanej przez oprogramowanie z rodziny ESRI. 
Materiały odwzorowano w układzie współrzędnych Polska 1992 (Kod EPSG 2180). 

Poniżej podano lokalizację plików na przekazanym elektronicznym nośniku danych: 

Odcinek główny Odcinek szczegółowy Lokalizacja odcinka w przekazanej Geobazie 
Zawiercie – 
Jeziorsko 

Odcinek I – Źródła Warty – Ujście Liswarty 
Odcinek II – Ujście Liswarty –Zbiornik Jeziorsko 

DYSK:\PRZEKAZANIE GEOBAZY\ZAWIERCIE-
JEZIORSKO 

Jeziorsko – Śrem 
 

Odcinek III – Zbiornik Jeziorsko - Konin 
Odcinek IV – Konin – Śrem 

DYSK:\PRZEKAZANIE GEOBAZY\JEZIORSKO-
ŚREM 

Śrem – Ujście 
 

Odcinek V – Śrem - Oborniki  
Odcinek VI – Oborniki - Skwierzyna 
Odcinek VII – Skwierzyna – Ujście Do Odry 

DYSK:\PRZEKAZANIE GEOBAZY\ŚREM-UJŚCIE 

Noteć Pojedynczy odcinek – Rzeka Noteć DYSK:\PRZEKAZANIE GEOBAZY\NOTEĆ 

 

  

                                                           

48
 Model NMPT pochodzący ze skaningu lotniczego LiDAR o decymetrowej dokładności. Model zamieniony do postaci 
rastrowej ma rozdzielczość rzędu 1 m. 
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4.2. Propozycje w zakresie dalszego utrzymania miejsc dotychczasowej wycinki i 

obszarów podlegających stałemu utrzymaniu  

Integralnym celem Programu jest utrzymanie dobrych warunków przepływu w miejscach 
wykonanych w ostatnim czasie lub zaplanowanych wycinek drzew i krzewów. W poniższych tabelach 
przedstawiono informację na temat ich lokalizacji. Tam gdzie to było możliwe wskazano także 
numery uzyskanych już decyzji o wycince drzew49. Odcinki te nie były rozpatrywane w ramach 
prowadzonych na potrzeby Programu inwentaryzacji szczegółowych. Brano jednak je pod uwagę 
dokonując wyboru obszarów przeznaczonych do wycinki drzew i krzewów. Tym samym 
rekomendacje w zakresie wycinki wskazane w punkcie 5.1 uwzględniają zmiany warunków 
hydraulicznych wycinek wykonanych lub zaplanowanych w trakcie realizacji Programu. 

Przedstawione poniżej tabelaryczne zestawienia znajdują swoje odzwierciedlenie w załącznikach 
graficznych odpowiednio: 

� Załącznik 6.5. - Graficzne przedstawienie miejsc aktualnej i planowanej wycinki (2013-2018 r.) – 
rzeka Warta 

� Załącznik 6.6. - Graficzne przedstawienie miejsc aktualnej i planowanej wycinki (2013-2018 r.) – 
rzeka Noteć 

4.2.1. Rzeka Warta 

Km biegu rzeki  Miejscowość/gmina Decyzja 
Odesłanie do 

załącznika 

28+800-29+800 Świerkocin  Załącznik 6.5 

49+600-49+900 Niwica/Deszczno OŚ.6131.1.76.2012 Załącznik 6.5 

50+300-50+500 Wieprzyce/Bogdaniec WG.RIT.6131.103.2012 Załącznik 6.5 

55+400-55+900 Zamoście  Załącznik 6.5 

70+450-70+950 Polichno Stare/Santok RGKROŚ.6131.1.60.2012.PW Załącznik 6.5 

73+100-71+950 Polichno Stare/Santok RGKROŚ.6131.1.63.2012.PW Załącznik 6.5 

90+820-92+000 Skwierzyna 2/Skwierzyna RI.6131.1.69.212 Załącznik 6.5 

126+200-127+500 Puszcza Polanka/Międzychód GKRW.6131.110.212 Załącznik 6.5 

238+000-241+500 Winiary/Poznań Przerosty do 10 lat Załącznik 6.5 

238+000-242+000 Winiary;, Naramowice,Śródka, Główna/Poznań Przerosty do 10 lat Załącznik 6.5 

239+000-240+000 Naramowice, Winiary/Poznań Postępowanie w toku Załącznik 6.5 

244+600 Rataje/Poznań Postępowanie w toku Załącznik 6.5 

244+600-244+800 Rataje/Poznań Postępowanie w toku Załącznik 6.5 

245+000-245+400 Rataje/Poznań Postępowanie w toku Załącznik 6.5 

245+200-246+000 Wilda/Poznań Przerosty do 10 lat Załącznik 6.5 

245+400-245+600 Rataje/Poznań Postępowanie w toku Załącznik 6.5 

246+970 Poznań Przerosty do 10 lat Załącznik 6.5 

255+350-256+700 Czapury, Wiórek/Mosina Przerosty do 10 lat Załącznik 6.5 

256+100 Wiórek/Mosina Przerosty do 10 lat Załącznik 6.5 

348+000-362+000 
BiałobrzegZapowiedniaWalgaPyzdryTarnowa/Pyz
dry 

Postępowanie w toku 
Załącznik 6.5 

348+000-406+600 
Białobrzeg, Zapowiednia, Walga 
Pyzdry, Tarnowa/Pyzdry 

_ 
Załącznik 6.5 

362+000-383+000 
Ląd, Policko, Ciążeń Wsch. 
Ciążeń Zach., Lądek, Ratyń, Sługocin 

_ 
Załącznik 6.5 

371+800-380+500 Oleśnica, Tarszewo/Zagórów - Załącznik 6.5 

389+000-390+000 Osiecza I/Rzgów RDŚ.6131.21.2013 Załącznik 6.5 

                                                           

49
 Zarówno decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów jak i decyzji nakazujących wycinkę drzew i krzewów na 
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
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394+600-397+600 Rumin/Stare Miasto RGOŚ.6131.187.2011 Załącznik 6.5 

398+000-406+600 Chorzeń, Konin - Przydziałki/Konin Postępowanie w toku Załącznik 6.5 

cofka zb. Jeziorsko Glinno GKM.OŚ.6131.265.2012 Załącznik 6.5 

503+700 - 511+000 Warta, Biskupice RG.6131.232.2012 Załącznik 6.5 

514+000 - 523+300 Dzigorzew, Sieradz  Załącznik 6.5 

521+000-522+500 Sieradz nie dotyczy Załącznik 6.5 

735+750 Częstochowa nie dotyczy Załącznik 6.5 

    

4.2.2. Rzeka Noteć 

Km biegu rzeki 
(żeglugowy) 

Miejscowość/gmina Decyzja 
Odesłanie do 

załącznika 

50+100,  
53+000 - 53+300 

Kcynia RR.6131.66.2011 
Załącznik 6.6 

60+950 - 62+050 Gołańcz OŚ.6131.137.2011 Załącznik 6.6 

62+000 Wyrzysk - Załącznik 6.6 

105+600-105+700 Ujście WN.Pi.5146.1639.1.2012 Załącznik 6.6 

105+65 Ujście Pi.5146.1743.1.2012 Załącznik 6.6 

111+860 Mirosław WN.Pi.5146.1546.1.2012 Załącznik 6.6 

125+350 - 125+400 Romanowo Dolne RŚG.6131.162.2012 Załącznik 6.6 

129+800 - 131+800 Kuźnica Czarnkowska RŚG.6131.163.2012 Załącznik 6.6 

133+230 - 133+565 Czarnków AOŚ.6131.21.2012 Załącznik 6.6 

136+000 - 137+200 Zofiowo, Góra RŚG.6131.166.2012 Załącznik 6.6 

140+100 - 140+800 Góra, Gajewo / Czarnków RŚG.6131.165.2012 Załącznik 6.6 

143+000 - 148+000 Jędrzejewo RŚG.6131.233.2011 Załącznik 6.6 

150+200 - 155+600 Nowe/Wieleń - Załącznik 6.6 

155+500 - 160+100 Folsztyn / Nowe Dwory S.6131.21.2013 Załącznik 6.6 

159+900 - 160+00 Wrzeszczyna/Wieleń S.6131.21.2013 Załącznik 6.6 

162+200 Wieleń/Wieleń - Załącznik 6.6 

163+900 - 167+700 Jaryń/Wieleń - Załącznik 6.6 

166+000 Herburtowo/Wieleń - Załącznik 6.6 

170+300 - 175+500 Lubcz Wielki/Krzyż RGS.6131.34.2013 Załącznik 6.6 

170+970 Drawsko Pi.5146.1140.2012 Załącznik 6.6 

170+970 Lubcz Wielki/Krzyż - Załącznik 6.6 

170+300 - 171+000 Drawsko/Drawsko GK-OŚ.6131.8.2013.AG (3 szt.) Załącznik 6.6 

172+400 - 172+700 Drawsko/Drawsko GK-OŚ.6131.8.2013.AG (5 szt.) Załącznik 6.6 

175+900 - 176+200 Drawsko/Drawsko - Załącznik 6.6 

212+100-212+200 Santok RGKROŚ.6131.1.34.2013  

 

4.3. Koszt wdrożenia Programu 

Szacowany całkowity koszt brutto (PLN) wycinki zadrzewień i zakrzaczeń w dolinie Warty wynosi 
3 431 597,08 PLN (odcinek Źródło Warty-Jeziorsko – 650 423, 75 PLN, odcinek Zbiornik Jeziorsko-
Śrem – 1 126765,37 PLN, odcinek Śrem-Ujście Warty do Odry – 1 654 407,96 PLN).  

Szacowany całkowity koszt brutto (PLN) wycinki zadrzewień i zakrzaczeń w dolinie Noteci wynosi 
586 748,77 PLN. 

Sposób obliczenia kosztów wdrożenia Programu opisano w załączniku 5.7. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. Analiza obszarów rozpatrywanych w trakcie prac nad Programem wycinki drzew 

i krzewów - Rzeka Warta 

I. Analiza odcinek I – Źródła Warty – Ujście Liswarty 

II. Analiza odcinek II – Ujście Liswarty –Zbiornik Jeziorsko 

III. Analiza odcinek III – Zbiornik Jeziorsko - Konin 

IV. Analiza odcinek IV – Konin – Śrem 

V. Analiza odcinek V – Śrem - Oborniki  

VI. Analiza odcinek VI – Oborniki - Skwierzyna 

VII. Analiza odcinek VII – Skwierzyna – Ujście Do Odry 

5.2. Analiza obszarów rozpatrywanych w trakcie prac nad Programem wycinki drzew 

i krzewów - Rzeka Noteć 

5.3. Wyniki analizy szczegółowej - graficzne przedstawienie wyników 

przeprowadzonej inwentaryzacji na rzece Warta 

I. Odcinek I – Źródła Warty – Ujście Liswarty 

II. Odcinek II – Ujście Liswarty –Zbiornik Jeziorsko 

III. Odcinek III – Zbiornik Jeziorsko - Konin 

IV. Odcinek IV – Konin – Śrem 

V. Odcinek V – Śrem - Oborniki  

VI. Odcinek VI – Oborniki - Skwierzyna  

VII. Odcinek VII – Skwierzyna – Ujście Do Odry 

5.4. Wyniki analizy szczegółowej - graficzne przedstawienie wyników 

przeprowadzonej inwentaryzacji na rzece Noteć 

5.5. Graficzne przedstawienie miejsc aktualnej i planowanej wycinki (2013-2018 r.) – 

rzeka Warta 

5.6. Graficzne przedstawienie miejsc aktualnej i planowanej wycinki (2013-2018 r.) – 

rzeka Noteć 

5.7. Przedstawienie sposobu wyliczenia kosztów wdrożenia Programu 


