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Harmonogram 

 
„Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

dla RZGW Warszawa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 
dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań.” 

 
Prace w 2013 ETAP I 

1 Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego 
przedmiocie 

2 Wstępne wytypowanie obszarów roślinności do usunięcia lub pozostawienia, bądź do nowych nasadzeń, 
mające na celu minimalizację zagrożenia i ograniczenie ryzyka powodziowego 

3 Przeprowadzenie w terenie inwentaryzacji przyrodniczej uwzględniającej aspekt przepustowości koryta 
i doliny rzeki opracowanie charakterystyk hydraulicznych roślinności dla celów analizy hydraulicznej dla 
potrzeb opracowania dokumentu 

4 
Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych 

5 
Opracowanie szczegółowych kryteriów dla wskazania miejsc wymagających usunięcia roślinności 

6 Wytypowanie obszarów drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia z obszaru szczególnego zagrożenia 
powodzią rzeki Wisły oraz nasadzeń dla zagwarantowania właściwych warunków przepływu wód 
powodziowych wraz z opisem i uzasadnieniem prognozowanego wpływu realizacji działań na warunki 
hydrodynamiczne dla 4 wariantów 

7 
Opracowanie planu konsultacji społecznych 

8 Stworzenie bazy danych (GIS) zawierającej dane wektorowe, rastrowe oraz opisowe, a w szczególności dane 
zebrane oraz wytworzone w ramach zadania 

9 Przeprowadzenie w terenie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i stanowisk rozrodczych gatunków do 
opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko 

10 
Wykonanie operatów dendrologicznych dla I odcinka Wisły 

Prace w 2014 ETAP II 

11 
Opracowanie map do projektu "Programu…" 

12 
Przygotowanie projektu „Programu...” 

13 Przeprowadzenie w terenie inwentaryzacji szlaków migracyjnych do opracowywanej prognozy oddziaływania 
na środowisko 

14 
Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 

15 
Przygotowanie materiałów do konsultacji społecznych 

16 
Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

17 
Wykonanie operatów dendrologicznych dla II i III odcinka Wisły 

18 Przygotowanie „Programu...”  z uwzględnieniem uwag, wniosków i ustaleń zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko;  wraz z podsumowaniem 

19 
Opracowanie syntezy całości pracy 
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WSTĘP 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje podsumowanie prac przeprowadzonych w ramach  

analiz nad „Programem wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią dla RZGW Warszawa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na 

środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań” . 

Program przygotowywano na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, w ramach programu priorytetowego 8 „Wsparcie realizacji Polityki 

Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska”, Część 2) „Ekspertyzy i prace badawcze 

na rzecz gospodarki wodnej”, a dofinansowanie udzielone zostało przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Celem opracowywanego „Programu wycinki...” było stworzenie wytycznych do 

utrzymania właściwych warunków przepływu wód powodziowych na odcinku rzeki Wisły 

znajdującym się w administracji RZGW w Warszawie. Wskazano w nim działania mające na 

celu uformowanie i utrzymanie właściwego stanu zabudowy biologicznej na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią. W „Programie wycinki…” określono optymalny zasięg 

obszarów porostu roślinności przewidzianej do usunięcia z koryta wielkiej wody dla 

zapewnienia bezpiecznego przepuszczania wezbrań powodziowych i zmniejszenia zagrożenia 

powodziowego. Opracowanie zostało poddane strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko. Ponadto dla zaplanowanych w tym opracowaniu działań sporządzono komplet 

operatów dendrologicznych. Całość prac podzielono na 2 etapy. 

 

Prace nad przygotowaniem I etapu „Programu wycinki...” prowadzono od początku 

maja do końca października 2013 roku, prace nad przygotowaniem II etapu trwały od 

listopada 2013 roku do listopada 2014 roku. Wszystkie prace objęły przygotowanie 19 

zagadnień ujętych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i zgodnie z nim były 

wykonywane i przekazywane zleceniodawcy - RZGW w Warszawie wraz z protokołami 

przekazania. Ostatecznego odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru, dokonywał 

zleceniodawca po sprawdzeniu zawartości opracowań. 

Wymienione zagadnienia są ujęte w poniższej tabeli: 
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Tabela 1.  Harmonogram prac 

Zagadnienie / temat 
Prace w 2014 ETAP II 

Termin 

1 Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania 
projektu dokumentu i o jego przedmiocie 2013-04-30 

2 
Wstępne wytypowanie obszarów roślinności do usunięcia lub pozostawienia, bądź 
do nowych nasadzeń, mające na celu minimalizację zagrożenia i ograniczenie 
ryzyka powodziowego 

2013-04-30 

3 
Przeprowadzenie w terenie inwentaryzacji przyrodniczej uwzględniającej aspekt 
przepustowości koryta i doliny rzeki opracowanie charakterystyk hydraulicznych 
roślinności dla celów analizy hydraulicznej dla potrzeb opracowania dokumentu 

2013-05-31 

4 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych 2013-06-30 

5 Opracowanie szczegółowych kryteriów dla wskazania miejsc wymagających 
usunięcia roślinności 2013-06-30 

6 

Wytypowanie obszarów drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia z obszaru 
szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły oraz nasadzeń dla zagwarantowania 
właściwych warunków przepływu wód powodziowych wraz z opisem i 
uzasadnieniem prognozowanego wpływu realizacji działań na warunki 
hydrodynamiczne dla 4 wariantów 

2013-08-31 

7 Opracowanie planu konsultacji społecznych 2013-10-31 

8 Stworzenie bazy danych (GIS) zawierającej dane wektorowe, rastrowe oraz 
opisowe, a w szczególności dane zebrane oraz wytworzone w ramach zadania 2013-10-31 

9 Przeprowadzenie w terenie  inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i stanowisk 
rozrodczych gatunków do opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko 2013-10-31 

10 Wykonanie operatów dendrologicznych dla I odcinka Wisły 2013-10-31 

Koniec prac w 2013 roku – zakończenie I etapu 2013-10-31 

 
Prace w 2014 ETAP II Termin  

11 Opracowanie map do projektu "Programu…" 2013-03-31 

12 Przygotowanie projektu „Programu...” 2014-03-31 

13 
Przeprowadzenie w terenie inwentaryzacji szlaków migracyjnych do 
opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko 2014-05-15 

14 Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 2014-06-15 

15 Przygotowanie materiałów do konsultacji społecznych 2014-05-31 

16 Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych 2014-09-30 

17 Wykonanie operatów dendrologicznych dla II i III odcinka Wisły 2014-08-31 

18 
Przygotowanie „Programu...”  z uwzględnieniem uwag, wniosków i ustaleń 
zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko; wraz z podsumowaniem 2014-11-30 

19 Opracowanie syntezy całości pracy 2014-11-30 

Koniec prac w 2014 roku – zakończenie całości 2014-11-30 

Każde zagadnienie zostało opracowane jako osobne opracowanie.  

W niniejszej syntezie zamieszczono podsumowanie poszczególnych zagadnień całości prac. 
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OPRACOWANIE 1.  PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMO ŚCI INFORMACJI  
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWYWANIA PROJEKTU 

DOKUMENTU I O JEGO PRZEDMIOCIE   

Pierwsza część prac objęła przygotowanie informacji o przystąpieniu do 

opracowywania „Programu wycinki...”. Zawierała ona krótką charakterystykę programu, oraz 

przewidywane terminy jego wykonania.  

Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia w siedzibie 

RZGW w Warszawie, zamieszczenie na stronach internetowych RZGW w Warszawie: 

www.warszawa.rzgw.gov.pl oraz na stronie wykonawcy „Programu wycinki...” firmy 

Integrated Engineering Sp. z o.o.: www.integrated .pl. 

 

OPRACOWANIE 2.  WSTĘPNE WYTYPOWANIE OBSZARÓW RO ŚLINNO ŚCI DO 

USUNIĘCIA LUB POZOSTAWIENIA , BĄDŹ DO NOWYCH 

NASADZEŃ, MAJĄCE NA CELU MINIMALIZACJ Ę ZAGROŻENIA I 

OGRANICZENIE RYZYKA POWODZIOWEGO  

Drugie opracowanie I etapu „Programu wycinki...” miało na celu wstępne 

wytypowanie obszarów roślinności do usunięcia na odcinku Wisły od ujścia rz. Sanny koło 

Annopola do przekroju zlokalizowanego tuż powyżej ujścia rz. Słupianki koło Płocka. 

Prace w tej części objęły określenie obszarów zagrożenia powodziowego w dolinie 

rzeki, na których planowane będą wycinki roślinności. 

Przeprowadzono charakterystykę obszaru objętego programem wycinki, obejmującą 

opis położenia obszaru, podział administracyjny, pokrycie i użytkowanie terenu, opis 

istniejących form ochrony przyrody. 

Opisano podział hydrograficzny analizowanego odcinka Wisły, a w rozdziale 

dotyczącym hydrologii wymieniono posterunki wodowskazowe analizowanego odcinka 

Wisły, a także przedstawiono wielkości przepływów maksymalnych o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia, które zostały wykorzystane w dalszych częściach 

„Programu wycinki...”. 

W opracowaniu drugim I etapu prac przedstawiono też charakterystyki obwałowań 

przeciwpowodziowych na analizowanym odcinku Wisły wraz z oceną stanu technicznego 

obwałowań. Charakterystykę obwałowań przeprowadzono na podstawie informacji 

uzyskanych w Wojewódzkich Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
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Dokonano również analizy rozstawu obwałowań na całym badanym odcinku Wisły ze 

szczególnym uwzględnieniem zwężeń międzywala. 

Wymienione i opisane zostały miejsca potencjalnie zatorogenne. 

Zasadniczym elementem tej części „Programu wycinki...” było wstępne wytypowanie 

obszarów do wycinki roślinności. Wytypowanie przeprowadzono z wykorzystaniem 

zgromadzonych do tego momentu, opisanych wcześniej charakterystyk doliny, a także na 

podstawie przeprowadzonego modelowania hydrodynamicznego z wykorzystaniem 

uaktualnionego modelu Wisły ze „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej. 

Etap III”. 

W wyniku analiz wytypowano 86 miejsc przewidzianych do wycinki roślinności. 

 

OPRACOWANIE 3.  PRZEPROWADZENIE W TERENIE INWENTARYZACJI 

PRZYRODNICZEJ UWZGL ĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PRZEPUSTO-
WOŚCI KORYTA I  DOLINY RZEKI OPRACOWANIE 

CHARAKTERYSTYK HYDRAULICZNYCH RO ŚLINNO ŚCI DLA 

CELÓW ANALIZY HYDRAULICZNEJ DLA POTRZEB 

OPRACOWANIA DOKUMENTU . 

Głównym elementem trzeciego opracowania I etapu prac nad „Programem wycinki..." 

było przeprowadzenie wizji terenowej i rozpoznanie roślinności porastającej teren 

międzywala pod kątem wpływu na przepływ wody w rzece (pod kątem parametrów 

hydraulicznych roślinności).. 

Wstępnym etapem inwentaryzacji była analiza ortofotomap dla rozpatrywanego 

odcinka rzeki i wytypowanie miejsc z charakterystycznymi rodzajami roślinności. 

Inwentaryzacja terenowa objęła trzy rodzaje terenów:  

• tereny porośnięte poszczególnymi rodzajami roślinności, wytypowanymi na 

podstawie analiz ortofotomap, 

• tereny dla których ortofotomapy były najmniej aktualne w celu stwierdzenia 

różnic ortofotomapa-teren,  

• tereny na których wycinka została przeprowadzona w latach 2010 – 2012 

Inwentaryzację przeprowadzono w maju 2013 roku, w jej trakcie uzyskano bogaty materiał 

fotograficzny analizowanego odcinka rzeki. 

W wyniku inwentaryzacji i późniejszych analiz uzyskano aktualne i odpowiadające 

rzeczywistości charakterystyki hydrauliczne roślinności dla celów analizy hydraulicznej. 
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W ramach tej części opracowania scharakteryzowano też poszczególne typy 

roślinności pod kątem ich wpływu na przepływającą w rzece wodę. Określono wstępne 

zakresy współczynników szorstkości odpowiadające poszczególnym typom roślinności. 

 

OPRACOWANIE 4.  OCENA ZDOLNO ŚCI PRZEPUSTOWEJ TERENÓW 

ZALEWOWYCH . 

Przedmiotem czwartego opracowania I etapu prac nad „Programem wycinki...” była 

ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych, którą przeprowadzono przy 

wykorzystaniu modelu hydraulicznego analizowanego odcinka Wisły w programie Hec-Ras. 

W ramach analiz zdolności przepustowej określono maksymalną wielkość przepływu, 

która na danym odcinku mieści się w międzywalu oraz określono graniczną wielkość 

możliwego obniżenia zwierciadła wody dla przepływów: Qmax1% i Q max10%. 

Celem przeprowadzanych analiz było wskazanie dla „Programu wycinki…” odcinków 

o niewystarczającej przepustowości. Jako pożądaną przyjęto przepustowość zgodną 

z wymogami rozporządzenia „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie” (Dz.U.07.86.579). 

W opracowaniu przedstawiono charakterystykę używanego modelu hydraulicznego  

i danych do jego uruchomienia – w tym między innymi szczegółowy wykaz rzędnych koron 

wałów na rozpatrywanym odcinku rzeki oraz wykaz przepływów maksymalnych dla 

poszczególnych wodowskazów analizowanego odcinka Wisły.  

Podczas prac w tej części I etapu wprowadzono dane o wałach i przepływach do 

modelu, zaktualizowano współczynniki szorstkości, uzyskane w wyniku inwentaryzacji 

terenowej. Po zaktualizowaniu modelu o powyższe dane przystąpiono do jego kalibracji. 

Kalibrację modelu hydraulicznego Wisły przeprowadzono na podstawie danych 

historycznych dla powodzi, jaka wystąpiła na Wiśle w 2010 roku – było to ostatnie 

największe wezbranie na Wiśle. 

Proces kalibracji modelu polegał na powtarzaniu kilkukrotnie działań polegających na 

korekcie wielkości wprowadzonych współczynników szorstkości, zagęszczeniu przekrojów 

interpolowanych, skorygowaniu kształtu przekrojów interpolowanych i sprawdzaniu 

zgodności rzędnych zwierciadeł wody uzyskanych w modelu, w przekrojach zlokalizowanych 

w miejscu lokalizacji posterunków wodowskazowych, z rzędnymi zwierciadeł wód 

odnotowanymi w czasie powodzi w 2010 roku, dla przepływów o wartościach zgodnych 

z danymi historycznymi z 2010 r. W kalibracji wykorzystano dane z wodowskazów : Puławy, 
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Warszawa, Kępa Polska. Podczas kalibracji ustalono ostateczne wielkości współczynników 

szorstkości, odpowiadające poszczególnym rodzajom roślinności. 

Po kalibracji modelu przystąpiono do zasadniczego etapu prac w tej części – oceny 

zdolności przepustowej terenów zalewowych. Ocenę zdolności przepustowej przeprowadzono 

wykonując obliczenia na skalibrowanym modelu hydraulicznym Wisły przedstawiającym 

aktualny stan pokrycia międzywala roślinnością.  

Wykorzystując model hydrauliczny, przeprowadzono obliczenia, mające na celu 

znalezienie maksymalnego przepływu jaki mieści się w międzywalu analizowanego odcinka 

Wisły. Przepływ ten określa zdolność przepustową międzywala Wisły.  

Ocenę zdolności przepustowej przeprowadzono analizując dwa parametry: wielkość 

przepływu wody i poziom wody powodziowej. 

Wyznaczono również maksymalną przepustowość całego analizowanego odcinka 

Wisły, czyli najmniejszą obliczoną przepustowość w przekrojach przecinających analizowany 

odcinek. 

Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono profile podłużne przepustowości 

międzywala Wisły przy obecnym stanie pokrycia terenu międzywala roślinnością. 

Analizowano również hipotetyczny wariant pokrycia międzywala trawą w celu pokazania 

wpływu roślinności na zdolność przepustową międzywala. 

Analiza drugiego parametru oceny zdolności przepustowej, czyli poziomu wody 

powodziowej pozwoliła na sporządzenie profili podłużnych zwierciadła wody powodziowej 

Wisły. Na profilach zaprezentowano rzędne zwierciadła wody uzyskane w modelu dla 

obecnego stanu pokrycia międzywala roślinnością i rzędne zwierciadła wody jakie uzyskano 

w modelu dla hipotetycznego stanu pokrycia  całego terenu międzywala trawą. 

Przeprowadzone obliczenia wskazały, że zmiana stanu pokrycia międzywala 

roślinnością poprzez np. usunięcie drzew i krzewów z terenu całego międzywala może 

spowodować spadek zwierciadła wody 10% średnio o 31 cm, a maksymalnie o 61 cm 

natomiast wody 1% średnio o 48 cm, a maksymalnie o 91 cm. Podkreślić należy jednak, że 

uzyskanie takich efektów jest związane z bardzo dużą ingerencją w międzywale Wisły. 
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OPRACOWANIE 5.  OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DLA 

WSKAZANIA MIEJSC WYMAGAJ ĄCYCH USUNIĘCIA 

ROŚLINNO ŚCI . 

Ta część I etapu opracowania „Programu wycinki...” dotyczyła szczegółowych 

kryteriów dla wskazania miejsc wymagających usunięcia roślinności. 

Są to: 

1. Przepustowość i szerokość międzywala Wisły 

2. Stan techniczny i wysokość obwałowań 

3. Rodzaj roślinności i jej usytuowanie w międzywalu 

4. Miejsca potencjalnie zatorogenne 

5. Lokalizacja i typ obszarów chronionych 

6. Lokalizacja miejscowości  

7. Lokalizacja mostów 

8. Stan własności gruntów 

W opracowaniu dokonano szczegółowej charakterystyki poszczególnych kryteriów, ich 

wpływu na przepływ wody w międzywalu i potencjalnych oddziaływań na obszary 

sąsiadujące z rzeką. 

Opisano sposób analizowania poszczególnych, wstępnie wybranych obszarów roślinności do 

usunięcia, pod kątem wytypowanych kryteriów i ostatecznego kwalifikowania do 

przeprowadzenia wycinki. 

 

OPRACOWANIE 6.  WYTYPOWANIE OBSZARÓW DRZEW I KRZEWÓW 

PRZEZNACZONYCH DO USUNI ĘCIA Z OBSZARU 

SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA POWODZI Ą RZEKI WISŁY 

ORAZ NASADZEŃ DLA ZAGWARANTOWANIA WŁA ŚCIWYCH 

WARUNKÓW PRZEPŁYWU WÓD POWODZIOWYCH WRAZ Z 

OPISEM I UZASADNIENIEM PROGNOZOWANEGO WPŁYWU 

REALIZACJI DZIAŁA Ń NA WARUNKI HYDRODYNAMICZNE DLA 

4 WARIANTÓW . 

Celem szóstego opracowania I etapu prac nad „Programem wycinki...” było 

wytypowanie obszarów roślinności do usunięcia oraz wykonania nasadzeń na odcinku Wisły. 

W ramach prac nad tą częścią opracowania przeanalizowano cztery główne warianty 

utrzymania międzywala o różnym zakresie prowadzenia wycinki drzew i krzewów, nasadzeń 

i pozostawienia roślinności. W trakcie prowadzonych prac powstały podwarianty, a w ich 
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efekcie przeanalizowano następujące scenariusze stanu i zmian pokrycia międzywala 

roślinnością: 

• wariant 0a  – stan aktualny (bez przeprowadzenia wycinek);  

• wariant 0b  – hipotetyczny stan wzrostu roślinności w międzywalu  

(bez przeprowadzenia wycinek); 

• wariant Ia  – całkowita wycinka wszystkich drzew i krzewów na obszarze 

międzywala na analizowanym obszarze rzeki; 

• wariant Ib  – całkowita wycinka wszystkich drzew i krzewów na obszarze 

międzywala na analizowanym obszarze rzeki na terenach 

należących do Skarbu Państwa w zarządzie RZGW  

w Warszawie; 

• wariant II  – wycinka według wstępnie wytypowanych obszarów do 

wycinki; 

• wariant IIa  – wycinka według wstępnie wytypowanych obszarów wyłącznie 

na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie RZGW w Warszawie;  

• wariant IIb  – wycinka według wstępnie wytypowanych obszarów 

z wyłączeniem terenów obejmujących rezerwaty; 

• wariant IIc  – wycinka według wstępnie wytypowanych obszarów 

z wyłączeniem terenów obejmujących rezerwaty i parki 

krajobrazowe; 

• wariant III  – wycinka na obszarach wstępnie wytypowanych z wyłączeniem 

terenów nie spełniających ustalonych kryteriów; 

Dodatkowo jako wariant pomocniczy (wariant IV) wykonano model obrazujący 

warunki hydrodynamiczne po dokonaniu proponowanych nasadzeń w celu sprawdzenia ich 

wpływu na przepustowość. 

Analizy były prowadzone z wykorzystaniem zaktualizowanego we wcześniejszych pracach 

modelu hydraulicznego Wisły. 

W wyniku analiz wytypowano optymalny wariant III wycinki roślinności. Jest to 

wariant wynikający z analiz przeprowadzanych we wszystkich wcześniejszych częściach 

opracowania z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów wyboru miejsc do wycinki 

roślinności. Propozycje miejsc do wycinki w wariancie III są wynikiem analiz w celu 

pogodzenia interesów ochrony przeciwpowodziowej i ochrony środowiska przyrodniczego. 

Rezultatem było wskazanie miejsc do wycinki w lokalizacjach stwarzających zagrożenie 

powodziowe poprzez analizę opisanych kryteriów.  
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Na podstawie analiz wyników dla wariantów IIa, IIb i IIc wybrano rejony, w których 

wycinka daje możliwie jak największe efekty natomiast zrezygnowano z miejsc, w których 

efekty te są małe. 

W wariancie III wybrano 12 obszarów o łącznej powierzchni 459,65 ha. W skład w/w 

obszarów wchodzą 54 tereny, 23 z nich znajduje się na lewym brzegu, 15 terenów 

proponowanych do wycinki znajduje się na wyspach, natomiast 16 wytypowano na prawym 

brzegu. Każdy ze wskazanych obszarów zlokalizowany jest na odcinkach zatorogennych. 

W opracowaniu przedstawiono opisy poszczególnych obszarów z pokazaniem ich 

lokalizacji na mapach i zestawieniem kryteriów wyboru danego obszaru. Opracowano profile 

odcinka rzeki na których przedstawiono wpływ wycinki prowadzonej na danym obszarze na 

przepustowość i obniżenie zwierciadeł wielkich wód.  

Tabela 2.  Wyniki modelowania dla wariantu III 

Wyniki modelowania na odcinkach obszarów proponowanych miejsc do 
wycinki w wariancie III  Spadek zwierciadła 

wody 
Qmax10% 

Spadek zwierciadła 
wody 

Qmax1% 
Wzrost przepustowości  Obszar 

[cm] [cm] [m3/s] 

I 10 24 50 

II 5 18 110 

III 6 20 180 

IV 9 28 90 

V 4 20 20 

VI 6 13 140 

VII 5 12 70 

VIII 8 18 280 

IX 14 27 220 

X 8 15 315 

XI 2 10 110 

XII 1 8 20 

 

Zaproponowany wariant III jest optymalny biorąc pod uwagę wcześniej wymienione 

kryteria. Może on być wprowadzony także częściowo dla wybranych obszarów, trzeba się 

wtedy liczyć z tym, że taka wycinka da efekty tylko w miejscach, w których została 

wykonana, natomiast jej wpływ na cały odcinek rzeki będzie proporcjonalnie mniejszy. 

W opracowaniu szóstym zamieszczono również prezentacje poszczególnych 

analizowanych wariantów scenariuszy stanu i zmian pokrycia międzywala roślinnością na 

mapach. 
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OPRACOWANIE 7.  OPRACOWANIE PLANU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH . 

Opracowanie siódme I etapu prac nad „Programem wycinki...” obejmowało 

sporządzenie planu konsultacji społecznych, które stanowią element strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. „Program wycinki drzew i krzewów na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Warszawa” zostanie bowiem poddany 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z działem 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 środowiska 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).  

W opracowaniu przedstawiono planowane sposoby informowania społeczeństwa 

w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymieniono też 

gminy, na których obszarze konieczne jest przeprowadzenie akcji informacyjnej.  

Przedstawiono zakres informacji zamieszczonej w ogłoszeniu oraz sposób zgłaszania 

uwag. 

Oprócz konsultacji społecznych planowane jest również przeprowadzenie opiniowania 

administracyjnego projektu „Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią dla RZGW Warszawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

przez instytucje właściwe. 

Opracowanie przedstawia plan podsumowania konsultacji i opiniowania. 

W podsumowaniu zawarte będą informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę 

i w jakim zakresie zostały uwzględnione. 

Opracowanie obejmuje również planowany harmonogram czasowy prowadzenia 

konsultacji i opiniowania projektu. 

Wszystkie elementy opracowania oparte są o zapisy 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 środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1235, z późn. zm.). 
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OPRACOWANIE 8.  STWORZENIE BAZY DANYCH (GIS) ZAWIERAJ ĄCEJ DANE 

WEKTOROWE , RASTROWE ORAZ OPISOWE, A 

W SZCZEGÓLNOŚCI DANE ZEBRANE ORAZ WYTWORZONE 

W RAMACH ZADANIA . 

W ósmej części opracowania I etapu prac nad „Programem wycinki...” opracowano 

bazę danych GIS i przedstawiono jej strukturę i poszczególne elementy.  

Opracowanie zawiera bazę danych oraz jej szczegółowy opis. 

Bazę danych „Program_wycinki.mdb” opracowano w programie ArcGIS. Baza 

stanowi zbiór warstw wektorowych oraz tabel. 

 

W skład bazy danych wchodzą baza danych oraz zestaw danych obejmujący: 

• Decyzje, dotyczące wycinki oraz nasadzeń 

• Kompozycje map dla wskazanego obszaru wycinki 

• Operaty dendrologiczne 

• Warstwy wektorowe, w formacie shp 

 

Poszczególne elementy bazy danych są połączone relacjami, umożliwiającymi 

wyświetlanie informacji z bazy dla danego obszaru wycinki, łączącymi różne zestawy 

danych. 

W części opisowej przedstawiono szczegółowo strukturę bazy danych, strukturę 

warstw informacyjnych, strukturę kompozycji map i relacje w bazie danych pomiędzy 

poszczególnymi jej elementami oraz przykładowe sposoby wyświetlania informacji z bazy 

danych. 

 

OPRACOWANIE 9.  PRZEPROWADZENIE W TERENIE INWENTARYZACJI SIEDLISK 

PRZYRODNICZYCH I STANOWISK ROZRODCZYCH GATUNKÓW 

DO OPRACOWYWANEJ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO . 

Opracowanie dziewiąte I etapu prac nad „Programem wycinki...” obejmowało 

inwentaryzację siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rozrodczych gatunków chronionych 

na potrzeby opracowania strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko.  

Inwentaryzację przyrodniczą na analizowanym odcinku doliny Wisły prowadzono na 

ponad 100 wytypowanych powierzchniach w międzywału Wisły od 295 km do 625 km jej 

biegu. Prace nad inwentaryzacją prowadzono od maja do października 2013 r.  
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Inwentaryzacją objęto chronione i zagrożone wyginięciem oraz rzadko spotykane gatunki 

roślin naczyniowych i zwierząt z wybranych grup systematycznych kręgowców  

i bezkręgowców związanych głównie z ekosystemami lądowymi oraz zbiorowiska roślinne – 

wyznaczniki tzw. siedlisk przyrodniczych. 

Opracowanie zawiera opis metodyki prowadzonej inwentaryzacji szaty roślinnej, 

siedlisk roślinnych oraz fauny. 

W opisie wyników przedstawiono szczegółowo zinwentaryzowane gatunki roślin oraz 

rodzaje siedlisk roślinnych. Przedstawiono też szczegółowe wyniki inwentaryzacji zwierząt  

z podziałem na: bezkręgowce, płazy, gady, ptaki i saki. Do opracowania dołączono mapy  

z zaznaczeniem występowania poszczególnych siedlisk roślinnych oraz gatunków fauny  

i flory. 

 

OPRACOWANIE  10. WYKONANIE OPERATÓW DENDROLOGICZNYCH DLA 

I ODCINKA WISŁY  

Przedmiotem tej części opracowania było wykonanie operatów dendrologicznych, 

które są niezbędne w procedurze wydawania decyzji nakazujących usunięcie drzew  

i krzewów. 

Operaty dendrologiczne zawierają następujące informacje: 

• Określenie gatunków drzew, 

• Określenie ilości drzew,  

• Określenie stanu zdrowotnego, 

• Określenie średnic drzew, 

• Lokalizacja drzew i krzewów, 

• Zalecenie ewentualnego nie usuwania drzewa 

• Określenie nr działek ewidencyjnych, których dotyczy operat, 

• Ustalenie własności gruntów, których dotyczy operat. 

Informacje o drzewach i zakrzaczeniach zebrano w tabelach, a lokalizacje drzew 

przedstawiono na mapach.  

Operaty wykonano na podstawie terenowej inwentaryzacji geodezyjnej i dendrologicznej. 

Na podstawie wykonanych inwentaryzacji na koniec października 2013 wykonano 

następujące operaty dendrologiczne dla 8 terenów: 

Operat dendrologiczny na terenie nr 15; 411.50 – 412.10 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 18; 460.40 – 450.80 km Wisły 
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Operat dendrologiczny na terenie nr 19; 450.95 – 451.60 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 20; 460.90 – 471.00 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 21; 471.90 – 472.50 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 22; 475.60 – 476.00 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 23; 476.00 – 476.50 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 27; 504.60 – 505.00 km Wisły 

Uzgodnienia operatów dendrologicznych w RDOŚ zaplanowano w II Etapie po 

wykonaniu operatów dla całości wytypowanych obszarów tj. po wykonaniu wszystkich 

operatów. 

 

OPRACOWANIE 11. OPRACOWANIE MAP DO PROJEKTU "P ROGRAMU …" 

Załącznikiem do projektu „Programu wycinki…” były mapy, zawierające 

przedstawienie graficzne informacji zawartych w projekcie. Przedstawiono lokalizacje 

skupisk roślinnych w międzywalu sklasyfikowanych pod względem oporów hydraulicznych 

dla przepływającej wody wzdłuż całego rozpatrywanego odcinka Wisły. Przygotowano mapy 

z lokalizacją na mapach w skali 1:10 000 obszarów wytypowanych  do wycinki oraz 

obszarów wytypowanych do nasadzeń w międzywalu.  

 

1. Obszar opracowania – mapa poglądowa w skali 1: 500 000; 

2. Identyfikacja roślinności na potrzeby analizy hydraulicznej – mapy w skali 1: 50 000 

3. Obszary wytypowane do wycinki – mapy w skali 1: 10 000 

4. Obszary wytypowane do nasadzeń – mapy w skali 1: 10 000 

 

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uzgodnień w GDOŚ powstał wariant 

nasadzeń na terenach Natura 2000, zlokalizowanych poza międzywalem i w związku 

z tym opracowanie map zostało uzupełnione o kolejne obszary do nasadzeń, zawarte 

w punkcie 5: 

5. Lokalizacja miejsc nasadzeń drzew realizowanych w ramach kompensacji 

przyrodniczej – mapy w skali 1:50 000 

 

 



Synteza całości prac  
 PROGRAM WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW  

NA OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ  
DLA RZGW WARSZAWA 

 

Integrated Engineering Sp. z o. o.      19 

 

OPRACOWANIE 12. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU „PROGRAMU ...” 

Wszystkie poprzednie opracowania i analizy wykonane przed „Projektem Programu 

wycinki…” posłużyły jako podstawa do wytypowania obszarów do wycinki i opracowania 

programu. 

Głównym celem jaki przyświecał wytypowaniu obszarów drzew i krzewów 

przeznaczonych do usunięcia w projekcie Programu wycinki było polepszenie warunków 

hydrodynamicznych na badanym odcinku rzeki. Brano także pod uwagę wartość przyrodniczą 

terenów znajdujących się w międzywału Wisły. W tym celu opracowano kilka wariantów 

lokalizacji obszarów do wycinki roślinności w międzywalu. Projekt „Programu wycinki…” 

zawiera charakterystyki tych wariantów. W ramach projektu programu starano się wybrać 

wariant, który przy założeniu jak najmniejszej ingerencji w roślinność, lub ingerencji mającej 

na celu przywrócenie środowisk charakterystycznych dla łęgów, łach piaszczystych 

i usunięciem gatunków obcych, dawałby wymierne korzyści ochrony przeciwpowodziowej. 

Do programu wycinki, jako optymalny, przyjęto wariant III.  

Projekt programu wycinki drzew i krzewów na terenie RZGW Warszawa na 

poszczególnych odcinkach rzeki opracowano na podstawie wariantów wycinki opracowanych 

we wcześniejszych etapach analiz 

W projekcie wycinki, opartym na wariancie III, określono następujące kryteria wyboru 

terenów do wycinki: 

1. Przepustowość i szerokość międzywala Wisły 

2. Stan techniczny i wysokość obwałowań 

3. Rodzaj roślinności i jej usytuowanie w międzywalu 

4. Miejsca potencjalnie zatorogenne 

5. Lokalizacja i typ obszarów chronionych 

6. Lokalizacja miejscowości  

7. Lokalizacja mostów 

8. Stan własności gruntów 

 

Na podstawie powyższych kryteriów zarekomendowano 12 obszarów o łącznej 

powierzchni 459,16 ha. W skład w/w obszarów wchodzą 54 tereny, przy czym 23 z nich 

znajdują się na lewym brzegu, 15 terenów proponowanych do wycinki znajduje się na 

wyspach i 16 wytypowano na prawym brzegu. Wszystkie wskazane obszary zlokalizowane są 
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w obrębie miejsc potencjalnie zatorogennych. Na wszystkich obszarach przeważa roślinność 

drzewiasta i zakrzaczenia gęste. 

Wykaz miejsc proponowanych do wycinki przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 3.  Zestawienie obszarów do wycinki. 

obszar nr km biegu rzeki powierzchnia [ha] 
I 1a 316.40 - 317.10 4,82 
I 1b 318.40 - 319.00 4,24 
I 1c 318.00 - 322.20 19,50 
II 2 330.60 - 331.70 7,31 
II 3 331.10 - 332.40 8,47 
II 4 334.00 - 335.30 6,58 
III 5 341.00 - 341.50 2,38 
III 6 341.60 - 342.00 1,65 
III 7 342.70 - 344.30 5,77 
III 8 342.90 - 343.80 4,02 
III 9 343.70 - 344.30 2,90 
III 10 344.70 - 344.80 1,19 
III 11 344.70 - 345.10 4,36 
III 12 345.10 - 345.80 5,23 
IV 13 354.90 - 357.15 38,30 
IV 14a 367.10 - 369.30 16,66 
IV 14b 368.90 - 369.90 11,13 
V 14c 374.30 - 376.90 12,47 
V 14d 375.90 - 377.10 3,78 
VI 15 411.50 - 412.10 5,48 
VI 16 412.70 - 414.70 18,06 
VI 16a 416,50 - 417,20 12,85 
VI 16b 417,50 - 418,70 6,63 
VI 16c 421,00 - 422,50 9,78 
VI 16d 422,40 - 423,20 3,64 
VII 16e 439.80 - 440.40 2,88 
VII 17 449.50 - 450.80 24,80 
VII 18 450.40 - 450.80 2,83 
VII 19 450.95 - 451.60 1,98 
VIII 20 469.90 - 471.00 14,95 
VIII 21 471.90 - 472.50 2,23 
VIII 22 475.60 - 476.00 3,83 
VIII 23 476.00 - 476.50 2,06 
IX 26 503.10 - 504.90 3,43 
IX 27 504.60 - 505.00 1,41 
IX 28 505.50 - 508.30 11,19 
IX 29 505.70 - 506.20 3,46 
IX 30 508.90 - 509.70 3,33 
IX 31 510.70 - 511.80 9,41 
X 32 514.10 - 515.60 7,91 
X 33 516.50 - 520.40 12,85 
X 33 516.50 - 520.40 12,80 
X 34 520.00 - 524.80 11,22 
X 35 521.50 - 522.70 8,85 
X 36 522.60 - 524.70 13,77 
X 37 524.00 - 526.60 17,14 
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obszar nr km biegu rzeki powierzchnia [ha] 
X 38 525.60 - 526.00 5,42 
XI 39 528.70 - 532.50 14,42 
XI 40 530.10 - 532.10 8,33 
XI 41 533.20 - 535.30 10,32 
XI 42 536.60 - 538.60 12,58 
XII 43 571.90 - 572.50 4,49 
XII 44 573.40 - 573.70 6,18 
XII 45 575,50 - 577.00 8,38 

   459,65 
 

Wyznaczenie obszarów do wycinki zostało poprzedzone modelowaniem 

hydrodynamicznym, które pozwoliło na wyznaczenie obszarów o największym wpływie na 

obniżenie wód powodziowych. Średnie i maksymalne wielkości obniżenia wód dla 

proponowanego wariantu wycinki przedstawiono w poniższej tabeli 

 

 Tabela 4.  Średnie i maksymalne obniżenia wód w wyniku wycinki. 

Wielkość średnia obniżenia 
zwierciadła wody 

Wielkość maksymalna obniżenia 
zwierciadła wody 

[cm] [cm] 
Wariant 

Qmax10% Qmax1% Qmax10% Qmax1% 

Wariant III - 
proponowany 

3,7 5,8 14 17 

 

W projekcie określono sposoby prowadzenia wycinki, które mają obejmować ścięcie 

drzew, usunięcie zakrzaczeń, a na terenach połączonych z lądem prace obejmą dodatkowo 

karczowanie pni. W każdym przypadku należy usunąć ściętą roślinność. Prace będą 

prowadzone przy pomocy narzędzi ręcznych. Wykorzystanie większych maszyn będzie 

możliwe w zależności od możliwości dojazdu na teren prac.  

Projekt „Programu wycinki…” zawiera też wytyczne odnośnie utrzymania obszarów 

po wycince w celu utrzymania osiągniętego stanu przepustowości międzywala. Utrzymanie 

będzie polegało na wykaszaniu odrastającej roślinności co 1-3 lata na terenach po 

przeprowadzeniu wycinki. Przewidziano też utrzymanie terenów, które obecnie 

charakteryzują się występowaniem niskiej roślinności z uwagi na to, że osiągnięty poprzez 

wycinki stan przepustowości międzywala uwzględnia stan obecny porostu roślinności, 

a porośnięcie terenów obecnie bez intensywnego porostu roślinności, spowoduje zmniejszenie 

uzyskanego efektu poprawy przepustowości. 

Projekt „Programu wycinki…” przygotowany do konsultacji zawiera również 

propozycje terenów, gdzie będą mogły być prowadzone nasadzenia kompensujące dla 



Synteza całości prac  
 PROGRAM WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW  

NA OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ  
DLA RZGW WARSZAWA 

 

Integrated Engineering Sp. z o. o.      22 

 

zaproponowanej w programie wycinki. Zaproponowano 4 obszary w międzywalu, gdzie 

nasadzenia roślinności o charakterze leśnym nie spowodują negatywnych skutków 

hydraulicznych. Wykaz obszarów do nasadzeń przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 5.  Zestawienie obszarów do nasadzeń. 

Obszar km Pow. ha 
I 312.0 - 313.0 31.27 
II 383.5 - 384.0 6.3 
III 444.0 - 446.0 20.6 
IV 553.0 - 555.5 58.29 

Suma  116.46 
 

W Projekcie „Programu wycinki” przedstawiono harmonogramy prowadzenia 

wycinki, utrzymania terenów po wycince i nasadzeń kompensacyjnych na lata 2015-2021. 

Harmonogram nasadzeń zawiera 3 warianty prowadzenia prac w rozbiciu na lata 

2015-2017, harmonogram utrzymania – również 3 warianty w rozbiciu na lata 2018-2021, 

a harmonogram nasadzeń jeden wariant  w rozbiciu na lata 2018-2021.  

W projekcie „Programu wycinki…” oszacowano też koszty prowadzenia prac 

usuwania roślinności, utrzymania terenów po wycince i prowadzenia nasadzeń. 

Sumaryczne koszty usuwania roślinności oszacowano na ok. 29,9 mln zł dla każdego 

wariantu prowadzenia wycinek, koszty utrzymania terenów po wycince  oszacowano na 

ok. 7-13 mln zł w zależności od wybranego wariantu prowadzenia utrzymania, a terenów 

obecnie nie porośniętych roślinnością na ok. 6,3 mln zł. Koszty nasadzeń oszacowano na 

ok. 1,1 mln zł.  

 

OPRACOWANIE 13. PRZEPROWADZENIE W TERENIE INWENTARYZACJI 

SZLAKÓW MIGRACYJNYCH DO OPRACOWYWANEJ 

PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

Opracowanie zawiera inwentaryzację siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk 

rozrodczych gatunków chronionych na potrzeby opracowania strategicznej prognozy 

oddziaływania na środowisko. 

W ramach prac przeprowadzono inwentaryzację grzybów wielkoowocnikowych 

i płazów. Dokonano również inwentaryzacji korytarzy migracyjnych zwierząt. 

Inwentaryzacja chronionych grzybów wielkoowocnikowych wykazała obecność 

jedynie jednego gatunku objętego ścisłą ochroną – czarki austriackiej. Nie wykazano 
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obecności na badanym obszarze gatunków znajdujących się na czerwonej liście grzybów 

wielkoowocnikowych w Polsce. 

Na badanym terenie stwierdzono występowanie stanowisk rozrodczych 7 gatunków 

płazów:  

• żaba moczarowa (Rana arvalis) 

• żaba trawna (Rana temporaria) 

• ropucha szara (Bufo bufo) 

• kumak nizinny (Bombina bombina) 

• żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 

• żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) 

• żaba wodna (Pelophylax kl. esculentus) 

 

Inwentaryzacja powierzchni przeznaczonych pod planowaną przecinkę wykazała, że 

położone są one w obrębie dwóch korytarzy ekologicznych - Dolina Środkowej Wisły 

(GKPdC – 10, GKPnC – 10A) i Dolina Dolnej Wisły (GKPnC-10B), stanowiących szlaki 

migracyjne zwierząt. Są to korytarze rzeczne stanowiące części składowe głównych korytarzy 

migracyjnych w Polsce – Korytarza Południowo – Centralnego (KPdC) i Korytarza Północno 

– Centralnego (KPnC). Ze względu na rozrzucenie i niewielkie rozmiary inwentaryzowanych 

powierzchni, pojedynczo żadna z nich nie stanowi korytarza migracyjnego. Ale w związku 

z ich położeniem wzdłuż koryta rzeki, stanowią wraz z innymi przyległymi terenami główne 

szlaki migracji zwierząt w dolinie Wisły. 

W opracowaniu zawarto zalecenia dotyczące prowadzenia wycinki w obrębie korytarzy 

migracyjnych. Najistotniejsze z nich to prowadzenie częściowej wycinki z pozostawieniem 

części drzew, prowadzenie wycinki poza okresem lęgowym ptaków, usuwanie w pierwszej 

kolejności gatunków obcych (klon jesionolistny). 

 

OPRACOWANIE 14. SPORZĄDZENIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO  

Prognoza oddziaływania na środowisko, będąca częścią strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko była opracowana na podstawie art. 46 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. 
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Zakres prognozy oddziaływania na środowisko był zgodny z art. 51 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 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz z uzgodnieniem zakresu prognozy oddziaływania na 

środowisko z GDOŚ.  

Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera charakterystykę stanu środowiska na 

obszarze planowanej realizacji „Programu wycinki...”. Opisuje oddziaływania, związane 

z realizacją programu, na poszczególne elementy środowiska, przedstawia działania 

kompensujące negatywne oddziaływania, a także rozwiązania alternatywne do rozwiązań 

zawartych w projektowanym dokumencie. Prognoza ocenia planowane przedsięwzięcie pod 

kątem możliwych oddziaływań na środowisko, skutków jakie mogą one wywołać w krótko 

i długoterminowym horyzoncie czasowym. 

 

Proponowane w „Programie wycinki...” działania pozwalają na poprawę warunków 

przepływu wody w międzywalu Wisły, co poprawia bezpieczeństwo powodziowe na 

sąsiadujących terenach – ma zatem pozytywny wpływ na bezpieczeństwo tych terenów 

i zamieszkującej tam ludności. Proponowane w „Programie wycinki...” działania mogą mieć 

negatywny wpływ na lokalne siedliska roślinne i zwierzęce, są jednak zaplanowane w taki 

sposób, aby możliwie najbardziej ograniczyć negatywny wpływ  i uczynić go wpływem o jak 

najmniejszej skali oddziaływania. Rozpatrywane działania, niekorzystne dla jednych 

gatunków zwierząt, mogą się okazać, pozytywne dla innych gatunków, dostarczając im, np. 

miejsc do prowadzenia lęgów (siewkowate). 

Wszystkie planowane działania były oceniane szczególnie pod kątem oddziaływania na 

przedmioty ochrony w ramach obszarów Natura 2000. Tereny na których planowana jest 

realizacja to tereny szczególnej ochrony siedlisk i obszary specjalnej ochrony ptaków. Niemal 

w całości analizowany odcinek rzeki położony jest w obrębie obszarów Natura 2000. Są to 

obszary Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły, Małopolski Przełom Wisły, 

Przełom Wisły w Małopolsce. 

Odnośnie przewidywanych oddziaływań na środowisko analizowane przedsięwzięcie 

można oceniać w dwóch skalach – lokalnej – ograniczonej do terenów na których będzie 

prowadzona wycinka i w skali szerszej odnoszącej się do międzywala i analizowanego 

odcinka rzeki jako całości. Rozpatrując skalę lokalną oddziaływania prac planowanych 

w „Programie wycinki…” wywierają znaczący wpływ na środowisko, a szczególnie na florę  

i faunę terenów na których prowadzona będzie wycinka roślinności. Nastąpią znaczne zmiany 
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struktury roślinności, zostaną usunięte fragmenty lasów łęgowych – cennych przyrodniczo 

skupisk roślinnych. Zmiany skupisk roślinnych pociągną za sobą zmiany w strukturze fauny 

na omawianych obszarach. Wyeliminowane zostaną potencjalne miejsca gniazdowania 

i żerowania wielu gatunków ptaków i ssaków. Prowadzone prace z użyciem sprzętu 

zmechanizowanego zagrażają życiu drobnych zwierząt w tym płazów i gadów. Wszystkie te 

zmiany mogą wywrzeć negatywny wpływ na przedmioty ochrony w ramach obszarów 

Natura 2000. 

Rozpatrując przedsięwzięcie w odniesieniu do analizowanego odcinka rzeki jako 

całości planowane prace nie wywołają istotnego wpływu na środowisko. Z uwagi na 

położenie terenów planowanych prac, terminarz ich wykonania nie nastąpi znacząca 

ingerencja w ekosystem, jakim jest kilkusetkilometrowy odcinek międzywala Wisły. 

Powierzchnia obszarów, na których planowane są wycinki jest niewielka w stosunku do 

powierzchni wszystkich obszarów międzywala. Nie planuje się też wycinki szczególnie 

cennych fragmentów skupisk roślinnych na planowanych do wycinki obszarach. Nie zostaną 

zatem całkowicie zniszczone cenne skupiska roślinności. Sposób prowadzenia prac nie 

naruszy tez ciągłości korytarza ekologicznego jakim jest dolina Wisły. W skali całego 

odcinka Wisły od okolic Annopola do Płocka nie przewiduje się też istotnego wpływu 

programu na zwierzęta. Będą one w stanie znaleźć identyczne charakterem obszary, na 

których będą mogły prowadzić lęgi, znaleźć schronienie czy miejsca do żerowania.  

Mimo przewidywanego niewielkiego wpływu na środowisko w odniesieniu do całości 

międzywala planuje się szereg kroków prowadzących do zmniejszenia wpływu na środowisko 

prowadzonych prac. Planowane są, między innymi, nasadzenia, mogące rekompensować 

przeprowadzone wycinki oraz prowadzenie prac wycinkowych w okresach poza okresem 

lęgów ptasich.  

Poza wpływem na środowisko naturalne program wywoła też skutki na ludzi i dobra 

materialne. Będą się one głównie przejawiały w obniżeniu poziomu wód powodziowych 

i wzroście bezpieczeństwa powodziowego na terenach które mogą zostać zalane w przypadku 

awarii urządzeń ochronnych jakimi są wały przeciwpowodziowe. Poziom bezpieczeństwa 

wzrośnie również w przypadku mostów – niższe wody będą wywoływać mniejsze zagrożenie 

dla ich stabilności, w niewielkim stopniu zostanie też zmniejszona możliwość ich 

uszkodzenia poprzez unoszone z nurtem wody powalone w wyniku powodzi drzewa.  

W prognozie proponowane są działania alternatywne, prowadzące do osiągnięcia 

podobnych skutków – zmniejszenia poziomu wezbrań i ułatwienia przepływu wody w dolinie 

rzeki. Są to np. poszerzenie doliny poprzez odsunięcie wałów przeciwpowodziowych, 
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przesiedlenia ludności z zagrożonych terenów, budowa obiektów magazynujących wodę 

podczas powodzi. Są to przedsięwzięcia charakteryzujące się bardzo dużymi kosztami, 

koniecznością przesiedleń, niekorzystnym wpływem na środowisko. Większość 

alternatywnych przedsięwzięć do analizowanych w prognozie działań również jest związana 

z prowadzeniem wycinki roślinności, często o większej skali lokalnej niż analizowane 

wycinki. Część z nich – jak np. budowa zbiorników – charakteryzuje się również o wiele 

większym wpływem na środowisko niż proponowane w ”Programie wycinki...” prace. 

Analiza działań alternatywnych wykazała, że istnieją możliwe do wykonania przedsięwzięcia 

alternatywne mające na celu obniżenie poziomu wody, ale nie wszystkie są zlokalizowane 

w miejscach obszarów proponowanych wycinek, nie istnieją natomiast do wykonania 

przedsięwzięcia alternatywne mające na celu zmniejszenie zagrożenia przed zatorami poza 

udrożnieniem koryta, a to wymaga przeprowadzenia wycinek. 

Prowadzenie prac planowanych w programie z uwzględnieniem metod możliwie najbardziej 

redukujących ich negatywny wpływ pozwoli uzyskać zamierzone efekty ochrony 

przeciwpowodziowej z możliwie najmniejszym wpływem na środowisko w skali całego 

odcinka rzeki. Nie jest możliwe jednak całkowite wyeliminowanie negatywnych oddziaływań 

na środowisko w skali lokalnej. 

 
W ostatecznej wersji prognozy zostały uwzględnione wynikłe podczas uzgodnień 

z GDOŚ uwagi. Rozszerzono zakres inwentaryzacji ornitologicznej, poszerzono analizę 

przedsięwzięć alternatywnych do prowadzenia wycinek, poprawiających bezpieczeństwo 

powodziowe, doprecyzowano propozycje kompensacji ornitologicznych i monitoringu 

wpływu inwestycji na zwierzęta w tym na ptaki.  

 
 
OPRACOWANIE 15. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH  

Po opracowaniu projektu „Programu wycinki…” i prognozy oddziaływania na 

środowiska dla tego programu kolejnym etapem procedury strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko było przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

Zgodnie z art. 3 ust.1, pkt 11 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko, konieczne jest podanie do publicznej wiadomości informacji na temat 
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konsultacji społecznych prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko opracowywanego dokumentu. 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych wymagało podania do publicznej wiadomości 

informacji o: 

- możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz 

o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; 

- możliwości składania uwag i wniosków; 

- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co 

najmniej 21-dniowy termin ich składania; 

- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 

- postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

jest prowadzone (w przypadku rozpatrywanego „Programu wycinki...” nie 

będzie takiego postępowania). 

W tym celu, przed przystąpieniem do konsultacji społecznych przygotowano: 

• ogłoszenia o prowadzonej procedurze, do umieszczenia w RZGW, urzędach gmin 

objętych zasięgiem opracowywanego dokumentu i na stronach internetowych RZGW 

i Integrated Engineering, 

• pisma z ogłoszeniem do urzędów gmin, objętych zasięgiem opracowywanego 

dokumentu, 

• formularze składania uwag i wniosków. 

 

Kolejnym punktem prac przed przystąpieniem do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych było uzyskanie opinii dotyczącej projektu i prognozy oddziaływania na 

środowisko „Programu wycinki…” od Głównego Inspektora Sanitarnego i Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska. Jest to wymóg z art. 54 ust.1 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 2013 r. poz. 

1235, z późn. zm.). W dniu 10 lipca 2014 złożono wnioski do powyższych instytucji 

w sprawie wydania opinii o opracowywanych dokumentach. 

W dniu 24 lipca 2014 otrzymano pismo od Głównego Inspektora Sanitarnego 

z pozytywną opinią do projektu i prognozy „Programu wycinki…”. 

W wymaganym ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

30 dniowym terminie, nie została wydana opinia GDOŚ.  
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Po skompletowaniu tekstów projektu „Programu wycinki…” z załącznikami, prognozy 

oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu wycinki…” z załącznikami, pism 

i ogłoszeń przystąpiono do przeprowadzenia konsultacji społecznych w dniu 20 sierpnia 

2014r. 

 
 
OPRACOWANIE 16. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH  

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

prowadzono w dniach 20.08-10.09.2014. 

Zgodnie z art. 3 ust.1, pkt 11 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko, konsultacje zostały poprzedzone podaniem do publicznej wiadomości 

informacji na temat konsultacji prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko opracowywanego dokumentu.  

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji zostało wywieszone w siedzibie RZGW 

Warszawa. Ponadto zamieszczono ogłoszenie o konsultacjach społecznych w regionalnych 

wydaniach Gazety Wyborczej na terenie województw mazowieckiego, świętokrzyskiego 

i lubelskiego. 

Ogłoszenia o konsultacjach wraz z formularzami uwag i wniosków zostały rozesłane 

do wszystkich gmin położonych w zasięgu opracowania z prośbą o umieszczenie 

w zwyczajowo przyjętym miejscu ogłoszeń. Wersję elektroniczną ogłoszenia, wraz 

z formularzami uwag i wniosków, zamieszczono były na stronie internetowej RZGW 

Warszawa, w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW, na stronie Integrated Engineering.  

Podane informacje mówiły o: 

- możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz 

o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; 

- możliwości składania uwag i wniosków; 

- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-

dniowy termin ich składania; 

- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 
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Do publicznej wiadomości wyłożono: 

• Projekt Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią dla RZGW Warszawa, 

• Prognozę oddziaływania na środowisko dla „Programu wycinki...” 

Dokumentacja w wersji drukowanej była dostępna w siedzibie RZGW Warszawa 

i Integrated Engineering Sp. z o.o.  

W wersji elektronicznej dokumentacja była dostępna na stronie Integrated 

Engineering Sp. z o.o., na stronie RZGW były zamieszczone odnośniki do strony IE. 

W czasie przewidzianym na prowadzenie konsultacji społecznych zgłoszono 13 pism 

z uwagami i wnioskami. 3 wnioski pochodziły od osób prywatnych, 3 od lokalnych 

organizacji samorządowych – sołtysi i urząd gminy, 1 wniosek z koła łowieckiego 

i 1 z Zarządu Zlewni w Puławach. Organizacje ekologiczne i przyrodnicze nadesłały 

5 wniosków.  

Podsumowując konsultacje, otrzymane wnioski można podzielić na dwa główne nurty. 

Pierwszy z nich jest reprezentowany przez organizacje ekologiczne, które sprzeciwiają się 

realizacji wycinek, podkreślając ich szkodliwość dla środowiska. Sugerują, że obniżenie 

zwierciadła wody w czasie wezbrań można osiągnąć innymi mniej inwazyjnymi w stosunku 

do środowiska przyrodniczego metodami.  

Drugi nurt to wnioski pochodzące od osób prywatnych, mieszkańców gmin położonych 

w dolinie Wisły, przedstawicieli samorządu lokalnego. Dotyczyły one głównie rozszerzenia 

zasięgu wycinek oraz oczyszczenia międzywala z zalegających szczątków roślinnych w celu 

poprawy ochrony przeciwpowodziowej.  

Widać wyraźną rozbieżność w podejściu do wycinek w uwagach złożonych przez 

organizacje ekologiczne i przez mieszkańców i osoby reprezentujące mieszkańców z rejonu 

rzeki. Mieszkańcy, którzy stykają się z zalewami powodziowymi są zwolennikami 

wycinek co świadczy o poczuciu zagrożenia powodziowego wśród nich. Można 

wnioskować zatem, że prowadzenie wycinek można zaliczyć do działań spełniających 

nadrzędny interes społeczny jakim jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego.  
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OPRACOWANIE 17. WYKONANIE OPERATÓW DENDROLOGICZNYCH DLA II  I III  

ODCINKA WISŁY  

Przedmiotem tej części opracowania było wykonanie operatów dendrologicznych, dla 

pozostałych obszarów wytypowanych do wycinki.  

Operaty dendrologiczne zawierają następujące informacje: 

• Określenie gatunków drzew, 

• Określenie ilości drzew,  

• Określenie stanu zdrowotnego, 

• Określenie średnic drzew, 

• Lokalizacja drzew i krzewów, 

• Zalecenie ewentualnego nie usuwania drzewa, 

• Określenie nr działek ewidencyjnych, których dotyczy operat, 

• Ustalenie własności gruntów, których dotyczy operat. 

Informacje o poszczególnych drzewach i zakrzaczeniach zebrane są w tabelach, a lokalizacje 

przedstawiono na mapach.  

Operaty wykonano na podstawie terenowej  inwentaryzacji geodezyjnej i dendrologicznej. 

Na podstawie wykonanych inwentaryzacji wykonano pozostałe operaty 

dendrologiczne dla 46 terenów:  

Operat dendrologiczny na terenie nr 1a; 316,40 – 317,10 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 1b; 318,40 – 319,00 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 1c; 318,00 – 322,20 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 2; 330,60 – 331,70 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 4; 334,00 – 335,30 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 7; 342,70 – 344,30 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 13; 354,90 – 357,15 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 14a; 367,10 – 369,30 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 14b; 368,90 – 369,90 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 14c; 374,30 – 376,90 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 14d; 375,90 – 377,10 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 16a; 416,50 – 417,20 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 16b; 417,50 – 418,70 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 16c; 421,00 – 422,50 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 16d; 422,40 – 423,20 km Wisły 
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Operat dendrologiczny na terenie nr 16e; 439,80 – 440,40 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 17; 449,50 – 450,80 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 26; 503.10 – 504.90 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 28; 505,50 – 508,30 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 29; 505,70 – 506,20 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 30; 508,90 – 509,70 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 31; 510,70 – 511,80 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 32; 514,10 – 515,60 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 33a; 516,50 – 520,40 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 33b; 516,50 – 520,40 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 34; 520,00 – 522,60 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 35; 521,50 – 522,70 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 36; 522,80 – 524,70 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 37; 524,00 – 526,60 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 38; 525,60 – 526,00 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 40; 530,10 – 532,10 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 41; 533,20 – 535,30 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 42; 536,60 – 538,60 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 43; 571,90 – 572,50 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 44; 573,40 – 573,70 km Wisły 

Operat dendrologiczny na terenie nr 45; 575,50 – 577,00 km Wisły 

 

Operaty dendrologiczne zostały wykonane dla wszystkich wyznaczonych do 

przeprowadzenia wycinek, w projekcie „Programu wycinki…”, terenów. 

Po wykonaniu operatów dendrologicznych zostały one rozesłane do Regionalnych 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Kielcach i Warszawie celem uzgodnienia. 

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska zapoznały się z dokumentacją, jednakże 

z powodu braku odpowiednich uregulowań prawnych nie zajęły żadnego stanowiska 

w sprawie operatów. Kopie pism z RDOŚ przedstawiono w załącznikach do niniejszego 

opracowania. 
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OPRACOWANIE 18. PRZYGOTOWANIE „PROGRAMU ...”   Z UWZGLĘDNIENIEM 

UWAG, WNIOSKÓW I USTALE Ń ZAWARTYCH W 

PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ; WRAZ Z 

PODSUMOWANIEM  

Projekt programu, który powstał w wyniku przygotowania prognozy oddziaływania na 

środowisko, przeprowadzenia konsultacji społecznych i uzgodnień z GDOŚ zawiera zmiany 

w stosunku do pierwotnej wersji programu. 

Po zakończeniu procedury konsultacji społecznych pojawiły się zastrzeżenia do 

dokumentacji ze strony GDOŚ. Najistotniejsze uwagi dotyczyły inwentaryzacji 

ornitologicznej oraz opisu działań alternatywnych do wycinek roślinności, proponowanych 

w projekcie programu. W ocenie GDOŚ niewystarczający był również zakres kompensacji 

przyrodniczych, a w szczególności nasadzeń kompensacyjnych do planowanych wycinek. 

 

W wyniku złożonych opinii projekt „Programu wycinki…” został zmodyfikowany, 

a najistotniejszymi zmianami są: 

• zalecenie częściowej wycinki roślinności na wszystkich proponowanych terenach, 

z pozostawieniem ok. 3-40% roślinności, w tym całej roślinności zielnej,  

• znaczne rozszerzenie powierzchni terenów przewidzianych do nasadzeń 

kompensacyjnych, gdzie dodano ok. 180 ha terenów w pobliżu rzeki, lub innych 

zbiorników wodnych, starorzeczy, na zawalu, w obszarach Natura 2000, 

• zmiana harmonogramu prowadzenia nasadzeń kompensacyjnych – nasadzenia będą 

prowadzone przed rozpoczęciem wycinki roślinności,  

• zmiana harmonogramu prowadzenia wycinek w związku z koniecznością 

przeprowadzenia w pierwszej kolejności nasadzeń kompensacyjnych przed 

rozpoczęciem wycinki. 

• zalecenie prowadzenia działań kompensacyjnych odnośnie zagrożonych gatunków 

ptaków. 

 

Usuwanie roślinności 

W ostatecznej wersji programu proponowane są do prowadzenia wycinki te same obszary co 

w wersji pierwotnej. Planowane do wycinki są 54 tereny o łącznej powierzchni ok. 459 ha. 

Wykaz obszarów przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 6.  Zestawienie obszarów do wycinki. 

obszar nr km biegu rzeki powierzchnia [ha] 
I 1a 316.40 - 317.10 4,82 
I 1b 318.40 - 319.00 4,24 
I 1c 318.00 - 322.20 19,50 
II 2 330.60 - 331.70 7,31 
II 3 331.10 - 332.40 8,47 
II 4 334.00 - 335.30 6,58 
III 5 341.00 - 341.50 2,38 
III 6 341.60 - 342.00 1,65 
III 7 342.70 - 344.30 5,77 
III 8 342.90 - 343.80 4,02 
III 9 343.70 - 344.30 2,90 
III 10 344.70 - 344.80 1,19 
III 11 344.70 - 345.10 4,36 
III 12 345.10 - 345.80 5,23 
IV 13 354.90 - 357.15 38,30 
IV 14a 367.10 - 369.30 16,66 
IV 14b 368.90 - 369.90 11,13 
V 14c 374.30 - 376.90 12,47 
V 14d 375.90 - 377.10 3,78 
VI 15 411.50 - 412.10 5,48 
VI 16 412.70 - 414.70 18,06 
VI 16a 416,50 - 417,20 12,85 
VI 16b 417,50 - 418,70 6,63 
VI 16c 421,00 - 422,50 9,78 
VI 16d 422,40 - 423,20 3,64 
VII 16e 439.80 - 440.40 2,88 
VII 17 449.50 - 450.80 24,80 
VII 18 450.40 - 450.80 2,83 
VII 19 450.95 - 451.60 1,98 
VIII 20 469.90 - 471.00 14,95 
VIII 21 471.90 - 472.50 2,23 
VIII 22 475.60 - 476.00 3,83 
VIII 23 476.00 - 476.50 2,06 
IX 26 503.10 - 504.90 3,43 
IX 27 504.60 - 505.00 1,41 
IX 28 505.50 - 508.30 11,19 
IX 29 505.70 - 506.20 3,46 
IX 30 508.90 - 509.70 3,33 
IX 31 510.70 - 511.80 9,41 
X 32 514.10 - 515.60 7,91 
X 33 516.50 - 520.40 12,85 
X 33 516.50 - 520.40 12,80 
X 34 520.00 - 524.80 11,22 
X 35 521.50 - 522.70 8,85 
X 36 522.60 - 524.70 13,77 
X 37 524.00 - 526.60 17,14 
X 38 525.60 - 526.00 5,42 
XI 39 528.70 - 532.50 14,42 
XI 40 530.10 - 532.10 8,33 
XI 41 533.20 - 535.30 10,32 
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obszar nr km biegu rzeki powierzchnia [ha] 
XI 42 536.60 - 538.60 12,58 
XII 43 571.90 - 572.50 4,49 
XII 44 573.40 - 573.70 6,18 
XII 45 575,50 - 577.00 8,38 

   459,65 
 

W projekcie określono sposoby prowadzenia wycinki, które mają obejmować ścięcie 

części drzew na wyznaczonych obszarach (dokładne informacje znajdują się w operatach 

dendrologicznych) drzew, usunięcie zakrzaczeń, pozostawienie roślinności zielnej, na 

terenach połączonych z lądem prace obejmą dodatkowo karczowanie pni. W każdym 

przypadku należy usunąć ściętą roślinność. Prace będą prowadzone przy pomocy narzędzi 

ręcznych. Wykorzystanie większych maszyn będzie możliwe w zależności od możliwości 

dojazdu na teren prac.  

 

Kompensacje przyrodnicze 

Rozszerzono zakres wytypowanych powierzchni do prowadzenia nasadzeń 

kompensacyjnych, w ten sposób, że zachowano wyznaczone w pierwotnym projekcie 

programu obszary do nasadzeń , które wyznaczono w międzywalu po analizie hydraulicznej 

tak aby spiętrzenie wody wywołane nasadzeniami nie było zagrożeniem dla sąsiadujących 

obszarów. Dodatkowe 183 ha powierzchni do nasadzeń wytypowano poza międzywalem, 

w obszarach Natura 2000 w pobliżu istniejących zbiorników wodnych, starorzeczy 

i w pobliżu istniejących skupisk roślinności, tak aby nasadzenie mogło nabrać cech lasu 

łęgowego. Sumaryczna powierzchnia tych terenów wynosi 299 ha. Wszystkie obszary 

wytypowano w obszarze Natura 2000, tak aby kompensacja usuwanej roślinności dotyczyła 

obszaru chronionego, narażonego na utratę części roślinności. Wykaz obszarów do nasadzeń 

przestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 7.  Zestawienie obszarów nasadzeń. 

Lokalizacja Brzeg Powierzchnia  Nr 
terenu do 
nasadzeń [km] - [ha] 

I 293,5-294,2 L 5.9 
II 297,5-298,0 L 10.6 
III 302,0-302,5 L 2.3 
IV 312,5-314,0 L 31.3 
V 328,9-330,0 L 17.1 
VI 330,5-330,6 L 1.8 
VII 337,3-337,5 L 1.7 
VIII 338,1-339,2 L 16.6 
IX 338,4-338,6 L 5.6 
X 353,0-354,6 L 18.3 
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Lokalizacja Brzeg Powierzchnia  Nr 
terenu do 
nasadzeń [km] - [ha] 

XI 367,0-367,5 L 4.2 
XII 368,5-369,5 L 4.6 
XIII 369,0-369,5 L 4.2 
XIV 383,5-384,1 L 6.3 
XV 443,2-444,2 L 13.2 
XV 444,6-445,5 L 7.4 
XVI 534,3-535,0 L 19.7 
XVII 534,6-535,1 P 18.6 
XVIII 538,5-538,7 P 2.4 
XIX 541,5-542,9 P 20.9 
XX 552,9-556,0 P 58.3 
XXI 587,9-589,2 L 28.5 

 

Łącznie powierzchnia obszarów do nasadzeń wynosi 299,5 ha 

Nasadzenia na terenach bezleśnych proponuje się prowadzić z wykorzystaniem 

możliwie największych sadzonek (min. wysokości 0,3-0,5 m), sadzonych w odstępach 1 m. 

Zaleca się prowadzenie monitoringu dokonanych nasadzeń w roku następnym w celu 

kontroli stanu sadzonek i uzupełnienia ewentualnych drzew martwych lub uszkodzonych. 

W ramach zaplanowanych kompensacji siedlisk lęgowych ptaków stanowiących 

przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 zaplanowano następujące działania.  

Dla dziwonii zastępczym miejscem lęgowym będą nasadzenia łęgowe wykonane 

w ramach kompensacji siedliska przyrodniczego 91E0.  

Naturalne miejsca lęgowe nurogęsi to dziuple, wykroty, nory, spróchniałe pnie i inne 

zakamarki wśród zwalonych pni i gałęzi na skrajach zbiorników wodnych bądź utrwalonych 

wyspach. Przy braku naturalnych miejsc nurogęsi bardzo chętnie zajmują odpowiednio duże 

budki lęgowe zawieszone na drzewach na skraju zbiorników wodnych. Zaleca się zatem 

montaż odpowiedniej do ilości zagrożonych miejsc lęgowych i par ptaków budek lęgowych 

przed przystąpieniem do wycinek. 

 

Utrzymanie terenów po wycince 

W celu utrzymania osiągniętych warunków przepływu, czyli odpowiedniego stanu 

zagospodarowania terenów na których prowadzono wycinkę należy prowadzić systematyczne 

oczyszczanie tych terenów z pojawiającej się roślinności drzewiastej i krzewiastej. 

Rozpatrując porost oczyszczonych terenów drzewami i krzewami prace związane 

z utrzymaniem należy prowadzić co 3-5 lat, aby nie dopuścić do nadmiernego rozwoju roślin. 

Wyjątkiem mogą być obszary, na których występuje klon jesionolistny gdzie zabiegi 

oczyszczania po wycince mogą być konieczne co roku z uwagi na szybki odrost tego gatunku.  
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Odpowiednie ukształtowanie roślinności na wytypowanych obszarach i późniejsze 

utrzymanie tych terenów pozwoli na osiągnięcie założonych efektów obniżenia zwierciadła 

wód powodziowych. Efekt obniżenia wód zostanie utrzymany o ile na wyznaczonych 

obszarach będzie prowadzone utrzymanie zredukowanego porostu roślinności. Efekt 

przeciwpowodziowy został jednak obliczony dla określonej struktury roślinności na całym 

rozpatrywanym odcinku Wisły, czyli również na pozostałym terenie międzywala – poza 

wyznaczonymi obszarami. Zmiany struktury roślinności na pozostałych obszarach będą miały 

wpływ na poziom wezbrań, zwłaszcza dopuszczenie do zarastania obszarów, które obecnie 

odznaczają się niskimi współczynnikami szorstkości, czyli bez obfitej roślinności. Mogą to 

być łąki, pastwiska, nieużytki porośnięte trawą, uprawy. Oznacza to konieczność utrzymania 

dotychczasowego sposobu użytkowania tych terenów. W poniższej tabeli wymienione są 

odcinki Wisły, które mogą wymagać utrzymania niskiej roślinności, czyli dotychczasowego 

sposobu użytkowania. W tabeli podano również powierzchnie tych obszarów. Rozgraniczono 

obszary upraw rolnych gdzie można założyć, że będą one uprawiane i utrzymywane przez 

użytkowników rolniczych. 

Tabela 8.  Wykaz obszarów do utrzymania poza wytypowanymi do wycinki terenami 

Km Brzeg 
Pow. 
[ha] 

Uprawy 
[ha] 

297-299 L 37  
303-306 P  81 
310-314 L  267 
326-327 L 30  
330-334 P  84 
345-346,5 L  50 
346-349 P+W 66  
347-351,5 L 167  
353-355 W 35  
362,5-365 P 87  
377-383 L  300 
385-386 P 17  
394,5-395,5 L  24 
409-412 P 56 128 
412,5-415 L 42 22 
429-435 L 30 593 
438,5-442 P 24  
460-463 L  73 
491-497 P 224  
499-500 P 43  
501-505,5 P 193  
516-518 P 46  
526-528 L 26  
543-546 P 39  
553-555 L 13 35 
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Km Brzeg 
Pow. 
[ha] 

Uprawy 
[ha] 

555-556 P 51  
559-566 L 192  
567,5-571 L 46  
574-575,5 L 42  
595,5-597 W 23  
615-618 L 46  
622-624 P  40 
suma   1575 1697 
całość   3272   

 
Harmonogram prowadzenia prac 

Przeprowadzenie wycinek na wytypowanych obszarach przewidziano na lata 2016-2018. 

Proponowane są trzy warianty prowadzenia wycinek 

Nasadzenia na obszarach nie zalesionych w międzywalu (obszary IV, XIV, XV, XX) 

proponuje się rozpocząć po dokonaniu części wycinek, w roku 2019, a zakończyć w 2022 

roku. Z uwagi na dużą powierzchnię nasadzeń na obszarze XX, proponuje się rozłożenie 

nasadzeń na tym obszarze na okres 3 lat – 2020-2022.  

Nasadzenia na pozostałych przewidzianych do nasadzeń terenach proponuje się rozpocząć 

w roku 2015, przed rozpoczęciem wycinek, zakończenie planowane jest na 2019 rok. 

 
Szacunkowe koszty prac 

Całkowity koszt prowadzenia wycinek w każdym z wariantów wycinki wynosi  

29,9 mln zł. 

Koszty związane z utrzymaniem terenów po wycince są uzależnione od wybranego 
wariantu prowadzenia wycinek i utrzymania w latach 2017-2022, wahają się w granicach  

7,3 -13,3 mln zł  

Jednorazowy koszt utrzymania terenów poza wyznaczonymi do wycinek obszarami to 

ok. 6,3 mln zł. 

Sumaryczny koszt planowanych nasadzeń na terenach bezleśnych międzywala w latach 
2016-2022 wynosi  

ok. 1,2 mln zł. 

Sumaryczny koszt nasadzeń na 17 terenach na zawalu o powierzchni ok. 183 ha wyniesie 

ok. 1,8 mln zł. 

Sumaryczny koszt nasadzeń na wszystkich planowanych obszarach wyniesie 

ok. 3,0 mln zł. 

Wraz z ostateczną wersją programu opracowano podsumowanie mogące posłużyć do 

uzasadnienia przyjęcia opracowanego projektu programu do realizacji. 
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PODSUMOWANIE NINEJSZEJ SYNTEZY  

Całość prac przeprowadzonych w ramach „Programu wycinki drzew i krzewów na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Warszawa wraz ze strategiczną 

oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań” 

została opisana w 18 opracowaniach i w syntezie. 

Prace doprowadziły do powstania projektu „Programu wycinki…” dla którego 

opracowano prognozę oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono całą procedurę 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przeprowadzenie konsultacji społecznych 

i uzgodnień z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, 

zaowocowało powstaniem ostatecznej wersji projektu „Programu wycinki…”. Mimo 

uwzględnienia w programie wielu postulatów zgłaszanych w czasie konsultacji społecznych 

i podczas uzgodnień z GDOŚ ostateczna opinia tej instytucji nie pozwala na przyjęcie 

programu do wycinki. Według tej opinii istnieje możliwość istotnie negatywnego 

oddziaływania wycinek na środowisko, a w szczególności na obszary Natura 2000 

i przedmioty ochrony w ramach obszarów Natura 2000. 

Kolejnym przytoczonym argumentem w opinii GDOŚ, który nie pozwala przyjąć 

programu, jest możliwość realizacji rozwiązań alternatywnych, obniżających zwierciadło 

wody.  

Zdaniem autorów programu realizacja przedsięwzięć alternatywnych jest możliwa, ale 

tylko dla zmniejszenia zagrożenia powodzią poprzez obniżenie zwierciadła wody. Często 

jednak z wywołaniem bardziej niekorzystnych skutków społecznych, może nieco mniejszymi 

skutkami ale też niekorzystnymi w środowisku i z pewnością znacznie większym nakładem 

kosztów, co czyni takie rozwiązania mniej racjonalnymi w porównaniu z prowadzeniem 

wycinki drzew jako utrzymania międzywala rzeki. Dokładne określenie wywołanych skutków 

środowiskowych i społecznych może być jednak przeprowadzone po ewentualnej realizacji 

inwestycji, a na etapie projektu mogą one być jedynie przybliżone.  

Nie ma natomiast alternatywnych rozwiązań, które mogą wyeliminować powstawanie 

zatorów lodowych, lub zmniejszenie ich oddziaływania. W tym przypadku jedynym 

rozwiązaniem jest wycinka roślinności w międzywalu w celu udrożnienia koryta rzeki.  

Program mimo braku formalnej możliwości przyjęcia go do realizacji przez RZGW 

Warszawa, może stanowić źródło analiz mogących być podstawą do późniejszego planowania 

prac utrzymaniowych w międzywalu. 
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Zał. 1. Opinia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie projektu i prognozy 
oddziaływania na środowisko ”Programu wycinki…” 
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Zał. 2. Opinia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie projektu i 
prognozy oddziaływania na środowisko ”Programu wycinki…” 
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Zał. 3. Uzgodnienie RDOŚ w Lublinie w sprawie operatów dendrologicznych 
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Zał. 4. Uzgodnienie RDOŚ w Kielcach w sprawie operatów dendrologicznych 
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Zał. 5. Uzgodnienie RDOŚ w Warszawie w sprawie operatów dendrologicznych 

 

 


