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1 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I

2 Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder)

3
Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w 

ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

4
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę Małej Elektrowni 

Wodnej w Michałowie

5
Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - 

Zalewo, Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki

6 Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej

9 Bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego

10
Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - 

przystosowanie do III klasy drogi wodnej

12 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rz.Biała Tarnowska

13 Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka

14 Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki

15
Usprawnienie procesu planowania przestrzennego w aspekcie ochrony p.powodziowej 

w zlewni Sanu

16 Rozwój narzędzi zarządzania wodami w zlewni Raby



17 Zagrożenia powodziowe powstałe w wyniku katastrof budowli piętrzących

18

Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie 

zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju

19
Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód 

granicznych na potrzeby RDW i Dyrektywy Powodziowej

20

Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00 do 32,00 poprzez remont śluz w 

Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko - 

udrożnieniowe

21

Budowa i zakup specjalistycznych jednostek pływających do prac przy utrzymaniu 

śródlądowych dróg wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego oraz bezpieczeństwa nawigacyjnego na drodze wodnej rz. Odry

22
Zakup specjalistycznego sprzętu do prac przy utrzymaniu rzeki Odry w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa żeglugi

25

Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: modernizacja stopnia 

wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika 

włocławskiego

26
Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego 

przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec

27 Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Bug w miejscowości Dorohusk



28
Remont zapór bocznych jeziora zegrzyńskiego Kania-Popowo i Arciechów-Kuligów 

wraz z umocnieniem prawego brzegu rzeki Bug w m. Kania Polska

29 Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew do km 3+300

30 Racjonalizacja gospodarki wodnej w zlewni Kanału Augustowskiego

31
Ubezpieczenie brzegów rzeki Kamiennej na odcinkach: Bałtów (km 28-30) Rudka 

Bałtowska (km 33)

32 Budowa śluzy Guzianka II

33 Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych - EKOROB

34 Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rz.Nysie Kłodzkiej

35
Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego - etap I

36 Modernizacja  stopnia  Chróścice - przystosowanie do  III klasy  drogi  wodnej

37
Modernizacja śluz odrzańskich  na odcinku będącym w zarządzie RZGW  Wrocław - 

przystosowanie do III kl. drogi wodnej

38
Modernizacja  jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. 

opolskie 

39
Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. 

dolnośląskie

40 Odbudowa zabudowy regulacyjnej - przystosowanie do III kl. drogi wodnej

41 Modernizacja  stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III kl. drogi wodnej

42 Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego













WDROŻENIE PROGRAMÓW DZIAŁAO 
DLA 
SCALONYCH CZĘŚCI WÓD 
POWIERZCHNIOWYCH  
I PODZIEMNYCH 



1) identyfikacja źródeł i gromadzenie danych referencyjnych nt. presji na 

wody  (przemysłowej, rolniczej, komunalnej, istotnych poborów wody, 

zrzutów ścieków itp ...)   

2) analiza możliwości i zakresu udziału w kosztach różnych 

użytkowników wody , w celu zwrotu kosztów usług wodnych 

3) opracowanie podręcznika/wytycznych dot. zasad prowadzenia 

inwestycji w świetle wymagań polityki wodnej UE 

4) prowadzenie kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych 

wymaganych Ramową Dyrektywą Wodną  

5) opracowanie jednolitej w skali kraju metodyki bilansowania ładunków 

zanieczyszczeń punktowych, rozproszonych i obszarowych;  

6) opracowanie systemu identyfikowania, egzekwowana i kontroli 

postępu we wdrażaniu  programów działań wymaganych Ramową 

Dyrektywą Wodną (w tym systemu organizacyjno-prawnego)  

 





1)Wstępna ocena ryzyka powodziowego 

2)Mapy zagrożenia powodziowego 

3)Mapy ryzyka powodziowego 

4)Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 




